
 لحكام و التحكيما
 

المصري لألسكواش وضع الالئحة  اإلتحاد*** تتولي لجنة الحكام المشكلة بواسطة 

 الخاصة بها و 

 . لالسكواش لالعتماد و العمل بهاالمصري  تعرض علي مجلس إدارة اإلتحاد     

 القومية  المنتخبات
 

*** تتولي اللجنة الفنية باإلتحاد المصري لألسكواش باإلشتراك مع المديرين الفنيين 

وضع القواعد و األسس التي سوف يتم اختيار الالعبين للمنتخبات في بداية كل موسم 

أساسها و تعرض علي مجلس إدارة اإلتحاد و الالعبات أعضاء المنتخبات القومية علي 

للمناقشة و اإلقرار و االعتماد النهائي و يتم اإلعالن عنها و يتم إخطار جميع األندية 

 و العمل . بها

 

 نظام تحفيز الالعبين والالعبات بمنتخبات الرجال و السيدات
 

نامج تدريبي يضع االتحاد المصري لالسكواش اهمية كبيرة في االستعداد والتحضير ببر

مميز لمنتخبي  مصر للرجال و السيدات  بهدف الحفاظ علي صدارة العالم لرياضة 

االسكواش والمحافظة على لقب بطولة العالم للفردى والفرق سواء علي مستوي الرجال 

 –استراليا  –باكستان  –مع اكبر دول العالم "انجلترا  للمنافسةأو السيدات وذلك 

 دولة.  20ونج كونج و باقي الدول التي يزيد  عددهم عن ه –فرنسا  –ماليزيا  

 

 

 
 قوام منتخبات الرجال و السيدات



العبين  6العبين اساسيين ) الستة األوائل بالتصنيف الدولي ( +  6يتكون منتخب الرجال من   

التاليين للجيل االول فى التصنيف الدولى للمشاركة فى بطولة العالم للرجال بجانب الالعبين 

 األساسيين. 

العبات  6+   العبات اساسيين ) الستة األوائل بالتصنيف الدولي (  6يتكون منتخب السيدات من 

التاليين للجيل االول في التصنيف الدولي للمشاركة في بطولة العالم للسيدات بجانب الالعبات 

 االساسيين .

  هدف الخطة  ً-اوال:
 المنافسة علي لقب بطولة العالم للرجال اسكواش للفردى والفرق  -

 والفرقالمنافسة علي لقب بطولة العالم للسيدات اسكواش للفردى  -

 الحفاظ على صدارة العالم لرياضة االسكواش -

تحقيق القدرة العالية لتنفيذ برامج وخطط االعداد لتنمية تواصل األجيال بهدف  -

المنافسة وتحقيق الفوز بالبطوالت على كافة المحافل العالمية والقارية والعربية 

 واالفريقية.

 تفعيل برامج وخطط االعداد -ثانيا:
 

صرف دعم معيشة نقدي شهري مع ربطه بالتصنيف الدولي لمساعدة الالعبين يتم       

 والالعبات

للرجال والسيدات وهم يمثلوا قوام منتخب  المشاركين فى تدريبات المنتخبات القومية    

 مصر القومى

وخطة  للرجال اسكواش ومنتخب مصر القومى للسيدات اسكواش وذلك تنفيذاً لبرنامج     

 االعداد و

 -يكون هذا الدعم كالتالي:     

 )أ( منتخب الرجال

 



 الشهرى  الدعم (  PSAتصنيف   ) المركز
 جنيه  4800 1المصنف 

 جنيه 3600 4و حتي  2المصنف من 

 جنيه 3000 10و حتي  5المصنف من 

 جنيه  1800 20و حتي  11المصنف من 
 )ب( منتخب السيدات

 
بالنسبة لمنتخب السيدات يكون صرف دعم المعيشة الشهري ألول اربع العبات 

 جنيه شهرياً لكل العبة. 3000قيمته  WSAفى التصنيف الدولى 

 
بقرار من مجلس إدارة اإلتحاد المصري لألسكواش يحدد هذا ويتم الصرف 

 .فيه مدة الصرف بدايتها و نهايتها طبقا لما يراه  في صالح  المنتخبات  
 

و يشترط لصرف الدعم الشهري أن يقوم الالعب او الالعبة بالتوقيع على تعهد للعب 
 فى المنتخبات القومىة وطبقًا لما هو محدد من االتحاد المصرى لالسكواش.

 
 )جــ( المشاركات الخارجية

 
جنيه ألول اثنين العبين فى  5000مشاركة خارجية قيمتها   1يتم صرف عدد 

للمنتخب القومى للرجال وأيضاً ألول العبتان فى التصنيف  PSAالتصنيف الدولى 

و يكون الصرف بقرار مجلس اإلدارة طبقا  للمنتخب القومى للسيدات  PSAالدولى 

 .لخطط اإلعداد

 



و يحق للجنة المسابقات باإلتحاد المصري لألسكواش و قبل بداية أي 

موسم رياضي عمل مقترح إلجراء بعض التعديالت علي بنود الالئحة الفنية 

و مناقشتها مع األندية و عرضها بعد ذلك علي مجلس إدارة اإلتحاد 

ش لإلعتماد  و العمل بها فور إعتماد مجلس الإلدارة لها المصري لألسكوا

و يعتبر إعتماد هذه الالئحة من قبل الجمعية العمومية تفويضا لمجلس 

 إدارة اإلتحاد المصري لألسكواش إلجراء هذه التعديالت و إعتمادها . 

 


