
  الالعبات و الالعبين انتقاالت و عقود

 الالعبين و الالعبات انتقاالت -:أوال
خالل يتم إنتقال الالعب أو الالعبة من ناديه إلي أي نادي آخر في أي وقت * 

 -الموسم بأحد الطريقتين :
الحصول علي إستغناء من ناديه و يكون اإلستغناء مقابل سداد الالعب  -1

 -المنتقل منه و يكون حق الرعاية كالتالي : لحق رعايا لناديه
ج   30000     4حتي  1المصنف من  -

 . م 
    8و حتي  5المصنف من  -

 ج . م   20000 
   16و حتي  9المصنف من  -

 ج . م   10000 
 و حتي آخر التصنيف 17المصنف من  -

 ج . م      5000 
%  و 14*** باإلضافة لضريبة القيمة المضافة علي مبلغ الرعايا و قدرها 

 يحصل اإلتحاد المصري 
% من قيمة حق الرعايا المذكور أعاله 10لألسكواش علي نسبة              

. 
 

إعارة من ناديه األصلي إلي أي نادي آخر بموجب خطاب إعارة يحدد  -2
فيه مدة اإلعارة و يعود الالعب لناديه دون قيد أو شرط بعد مدة 

 اإلعارة المذكورة بخطاب اإلعارة .
 

عب او الالعبة رسوم اإلنتقال الموجودة و في حالتين اإلنتقال  يسدد الال
 بالالئحة المالية المعتمدة من الجمعية العمومية .

و يشكل اإلتحاد المصري لألسكواش لجنة شئون الالعبين و التظلمات للنظر 
في أي شكاوي خاصة بأي خالف بين الالعب و ناديه فيما يخص اإلنتقال و 

يوم من تاريخ  30ليها بحد أقصي يجب أن تبت اللجنة في التظلمات المقدمة إ



تقديم التظلم و يكون قرارها ملزم للطرفين و ال يجوز الطعن عليه أمام أي 
 جهة مع توضيح أسباب القرار و إرسالها لألعب  أو الالعبة و النادي .

  

 إجراءات اإلنتقال بموجب قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة 
 
من ناديه إلي أي  اإلنتقال بموجب قرار إستغناء أو قرار إعارة يحق ألي العب أو العبة  -1

 -بعد استيفاء التالي:في أي وقت نادي آخر 
 

*** التقدم لإلتحاد المصري لالسكواش للحصول علي استمارة االنتقال مقابل مبلغ 
 ج.م       100

 
 .و تسليمها لإلتحاد  تين*** مأل استمارة االنتقال من أصل و صور

 .موافقة كتابية من  النادي المنتقل إليه الالعب أو الالعبة *** 
 موافقة ولي اآلمر في حالة الناشئين والناشئات.  *** 

 *** قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة من ناديه المنتقل منه .

  4x6صورة شخصية  2دد ع*** 
 . السابقأصل الكارنيه لنادي الالعب *** 

 *** ما يفيد سداد حق الرعايا ) إيصال التوريد ( .
في المعتمدة  سداد الرسوم المقررة لالنتقال طبقا لالئحة المالية لإلتحادإيصال *** 

 حالة اإلستغناء 
 

يحتفظ بأصل االستمارة باإلتحاد و يتم إرسال صورة من االستمارة للنادي المنتقل منه  -2
 الالعب صورة موقعة باالستالم من اإلتحاد.الالعب و يتسلم 

يتولى اإلتحاد المصري لالسكواش إنهاء إجراءات االنتقال و قيد الالعب أو الالعبة بناديهم  -3
 الجديد 

 يقوم اإلتحاد المصري لالسكواش باستخراج كارنيه الالعب أو الالعبة الجديد .  -4
يحق لالعب أو الالعبة المشاركة بالبطوالت لحين استخراج الكارنيه الخاص به بموجب  -5

 إيصال سداد رسوم االنتقال الصادر من اإلتحاد المصري لالسكواش
 

 المتعاقدين مع األنديةانتقاالت الالعبين و الالعبات 
اليحق ألي العب أو العبة متعاقد مع ناديه االنتقال إلي نادي آخر سواء في فترة االنتقاالت 

 السنوية أو خالل
 .الموسم إال بعد الحصول علي استغناء رسمي من النادي المتعاقد معه الالعب أو الالعبة 

 

 األندية إجراءات إنتقال الالعبين أو الالعبات المتعاقدين مع



   تتبع نفس اإلجراءات ببند  اإلنتقال بموجب قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة  .

 

في حالة عدم قيد أي نادي ألحد العبيه المقيدين من قبل في المواسم السابقة أو *** 

المتعاقدين خالل فترة القيد المجمع للموسم الجديد و الفترات المنصوص عليها في بند 

سداد الرسوم  بعدقيد الالعبين يحق لهذا الالعب االنتقال ألي نادي آخر دون قيد أو شرط 

 . لالنتقال ة المقرر

 

 عقود الالعبين و الالعبات   -: ثانيا

 يحق ألي نادي التعاقد مع العبيه و العباته حفاظا عليهم  -1
 يحرر العقد من ثالث نسخ -2
يجب أن ينص العقد صراحة علي مدة العقد و المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه  -3

 المزاياالالعب أو الالعبة و أي مزايا آخري و كيفية حصوله علي هذا المقابل و 
يوقع العقد ممن له حق التوقيع بالنادي و كذلك الالعب او الالعبة  أو ولي أمرهم في حالة  -4

  و الناشئات . ما إذا كان الالعب أو الالعبة بمرحلة الناشئين
يسجل العقد باإلتحاد المصري لالسكواش و يعتمد الثالث نسخ من اإلتحاد و ذلك بعد سداد  -5

 حة المالية المعتمدة باإلتحادالرسوم المقررة طبقا لالئ
يودع نسخة من العقد باإلتحاد المصري لالسكواش و تسلم صورة لالعب أو الالعبة و  -6

 يحتفظ النادي بنسخة من العقد

لن يعتد من قبل اإلتحاد المصري لالسكواش بأي تعاقدات بين الالعبين  -7
و يكون  أو الالعبات و األندية طالما أن هذه العقود غير مسجلة باإلتحاد

اإلتحاد في هذه الحالة صاحب القرار النهائي في حالة وجود مشاكل 
 بين الالعب أو الالعبة و ناديه  .  

 

 اإلتحاد نشاط بخطة التسجيل إجراءات

من كل  30/4و ينتهي في  1/7دوري عام ( إعتبارا من  –يبدأ الموسم المحلي ) بطوالت مفتوحة 

من كل عام فترة توقف للنشاط ألداء الالعبين  30/6حتي  30/4عام علي أن تعتبر الفترة من 

 امتحاناتهم و الحصول علي راحة سلبية ثم إعداد للموسم الجديد

 البطوالت المفتوحة

من كل عام بطلب قيد بطولته السنوية  31/5و حتي  15/5يتقدم كل نادي خالل الفترة من  -1

الطلب علي ميعادين  يحتويالمفتوحة بخطة نشاط اإلتحاد المصري لالسكواش علي أن 

ديسمبر إلقامة البطولة  31ديسمبر و الثاني بعد  31 قبلفي شهرين مختلفين  األول 



ات التي و لن تقبل الطلبشرط أن يكون الميعاد أول خميس بالشهر أو ثالث خميس بالشهر 

  مواعيد طبقا للقواعد  المذكورة .اللن تتضمن 

 -يجب أن يوضح بطلب قيد البطولة البيانات التالية: -2

 ميعاد و مكان إقامة البطولة و ميعاد بديل له ) تاريخ البداية و النهاية ( -

يجب ان يكون مكان إقامة البطولة في نفس المحافظة التي بها مقر النادي منظم  -

 البطولة.

 عدد المالعب التي ستقام عليها البطولة -

في حالة تنظيم مراحل الرواد يجب تحديد تاريخ بداية و نهاية مسابقة هذه   -

 المرحلة طبقا للقواعد

المنظمة إلقامة البطوالت والتي تشترط إقامة هذه المرحلة قبل بداية   البطولة  

 بثالث أيام علي

 األقل  

ولة عمومي رجال و سيدات يجب تحديد الجوائز المالية لهذه في حالة تنظيم بط -

 البطولة بطلب

قيمتها لإلتحاد المصري لالسكواش مع طلب القيد كضمان لجدية  القيد و توريد 

 إقامة هذه المرحلة

 بها .   و مشاركة الالعبين الكبار 

خطة نشاط اإلتحاد نقدا يقوم النادي منظم البطولة بسداد الرسوم المقررة لقيد البطولة في  -3

أو بشيك بإسم اإلتحاد المصري لالسكواش طبقا لالئحة المالية المعتمدة لإلتحاد و ذلك 

 .30/6و حتي 1/6خالل الفترة من 

يقوم النادي منظم البطولة بسداد الرسوم المقررة للتحكيم نقدا أو بشيك باسم اإلتحاد  -4

تاريخ البطولة  وفى حالة عدم السداد المصري لالسكواش فى مدة ال تتجاوز آخر يوم من 

% من الرسوم المقررة و 25خالل المدة المقررة يوقع على النادي غرامة مالية قيمتها 

 يجوز إيقاف النادي عن تنظيم بطولته القادمة 

( 1لن يتم إدراج أي بطولة بخطة اإلتحاد في حالة عدم اإللتزام بالمواعيد المحددة بالبند ) -5

عدم سداد رسوم قيد البطولة و رسوم التحكيم و جوائز مرحلة عمومي و كذلك في حالة 

 رجال و سيدات 

يحق للجنة المسابقات تعديل مواعيد البطوالت المرسلة من األندية بما يتمشي مع الخطة  -6

العامة لإلتحاد المصري لالسكواش و ستكون األولوية في المواعيد ألسبقية القيد و سداد 

 يمرسوم البطولة و التحك

تقوم لجنة المسابقات بإعداد جدول مواعيد البطوالت في ضوء الطلبات المقدمة من األندية  -7

و كذلك االرتباطات الدولية و العربية و األفريقية و ارتباطات المحترفين الدولية و إخطار 

 األندية به قبل بداية الموسم 



جدول البطوالت يتقدم في حالة رغبة أي نادي تعديل ميعاد بطولته السنوية بعد صدور  -8

بطلب كتابي لإلتحاد المصري لالسكواش و يحق لإلتحاد رفض أو قبول الطلب في ضوء 

 االرتباطات و الخطة العامة لإلتحاد و يكون قراره نهائيا و بات

في حالة إدراج أي نادي لبطولته في جدول المسابقات ثم قيامه بإلغاء البطولة و  -9

 15000عدم إقامتها في الميعاد المحدد لها يتعرض النادي لغرامة مالية قدرها 

و ال تدرج بطولة  Dج.م للفئة  C – 5000ج.م للفئة  B – 10000ج.م للفئة 

 امة.النادي في األعوام التالية حتي يتم سداد الغر

 

 الدوري العام
 

يتقدم كل نادي خالل الفترة المحددة بتعليمات الدوري العام الصادرة  في بداية كل  -1

موسم بطلب يفيد رغبته اإلشتراك بمسابقة الدوري العام موضحا فيه المراحل 

 السنية التي يرغب النادي في االشتراك بها 

 يرفق بطلب اإلشتراك كشوف بإسماء الالعبين في كل مرحلة سنية يرغب النادي  -2

في االشتراك بها طبقا لما هو وارد بالئحة الدوري العام المصري لألسكواش و 

 المعتمدة من مجلس اإلدارة  و المعلنة في بداية الموسم .

يقوم النادي بسداد الرسوم المقررة لإلشتراك ببطولة الدوري العام طبقا لالئحة  -3

 ري لالسكواشالمالية المعتمدة باإلتحاد نقدا أو بشيك بإسم اإلتحاد المص

 (  1لن يلتفت إلي طلبات اإلشتراك المقدمة بعد المواعيد المقررة بالبند )  -4

 .لن يتم قيد أي نادي لم يسدد اإلشتراكات المقررة لقيد العبيه  -5

 

 

 لألندية أعضاء اإلتحادو اإلدارية و الطبية األجهزة الفنية  -: ثالثا

  
و دوري عام ( بقيد أجهزتها الفنية  –تلتزم جميع األندية المشاركة بخطة نشاط اإلتحاد ) بطوالت 

و ذلك علي النموذج المعد لذلك باإلتحاد  30/6و حتي  1/6و ذلك خالل الفترة من اإلدارية و الطبية 

ل الفترة المحددة المصري لألسكواش و يترتب علي عدم قيام النادي بقيد أجهزته الفنية باإلتحاد خال

 -أعاله التالي :

منع تواجد أعضاء الجهاز الفني الغير مقيد من حضور فعاليات أي بطولة مدرجة بجدول  -1

 المسابقات.



الغير مقيد باإلتحاد من حضور فعاليات و اإلداري و الطبي منع تواجد أعضاء الجهاز الفني  -2

 مباريات الدوري العام الذي ينظمه اإلتحاد.

و اإلداري و الطبي دوري عام ( يصر الجهاز الفني  –إلغاء نتائج أي مباريات ) بطوالت  -3

للمنافس سواء العب أو فريق  3/0الغير مقيد باإلتحاد علي حضورها و إحتساب النتيجة 

. 

 

 القواعد المنظمة إلشتراك الالعبين بالبطوالت و المسابقات
د االدني لسن الالعبين و الالعبات الذين تحدد لجنة المسابقات في بداية كل موسم الح -1

 سنة . 11سيشاركون بمرحلة تحت 

أو ينطبق  يجب أن يكون الالعب أو الالعبة مقيدا بأحد األندية أو الهيئات المقيدة باإلتحاد -2
 . عليه شروط القيد باسم اإلتحاد

ال يحق لالعب أو الالعبة المشاركة في بطوالت عمومي الرجال و السيدات إال لمن سنه  -3
سنة وقت إقامة البطولة أو من هو  13سنة و الالعبات عن  15من الالعبين ال يقل عن 

 دون التقيد بالسن . PSAأو كالعبة بال  PSAمقيد كالعب بال 

د الالعب مع يوم نهائي البطولة ال يحق بالنسبة للبطوالت المفتوحة إذا تزامن تاريخ ميال -4
 لالعب االشتراك في البطولة نهائيا .

أقل من المرحلة  1/7بالنسبة لبطولة الدوري العام يجب أن يكون سن الالعب أو الالعبة في  -5
 السنية التي يشارك بها و يحق له المشاركة بهذه المرحلة حتي نهاية الدوري  

ة مقيدا باإلتحاد المصري لالسكواش و يحمل كارنيه اإلتحاد يجب أن يكون الالعب أو الالعب -6
 و مسدد عنه اإلشتراك السنوي للقيد بواسطة ناديه 

المشاركة في مرحلة سنية واحدة بالبطوالت و يستثني من ذلك يحق لالعبين و الالعبات  -7
سنة ناشئين و ناشئات حيث يحق للمصنفين من األول و حتي الرابع  17مرحلة تحت 

 اركة في مرحلته األساسية و المرحلة التالية لها مباشرة .المش

للالئحة ثم قيامه بعدم اللعب ا في حالة إشتراك الالعب أو الالعبة في مرحلتين سنيتين طبق -8
يتعرض الالعب أو التخاذل طبقا لتقرير البطولة بأحد المرحلتين في أي دور من األدوار 

و يشارك في البطولة التالية في مرحلة  يةه بمرحلته األساسدرجة من نقاط 150لخصم 
العقوبتين أو م .ج 0010م و ال تزيد عن .ج 005يسدد غرامة ال تقل عن أو واحدة فقط 
 . مجتمعتين



 االعتراضالالعب أو الالعبة في مرحلتين سنيتين بنفس البطولة اليحق لهم  اشتراكفي حالة  -9
مبارياته  أداءعلي المواعيد الخاصة بالمباريات و يكون الالعب مسئول مسئولية كاملة عن 

و في حالة تعارض ميعاد اللعب في المرحلتين  في مواعيدها المحددة بجدول البطولة المعلن
 ال ثم يلعب المباراة الثانية بعد ساعة من إنتهاء المبارة األولي يلعب مرحلته األساسية أو 

الالعبين او الالعبات بمرحلتين سنيتين  تحت التجربة و يحق لمجلس  اشتراكيكون نظام  -10
 إدارة اإلتحاد 

  .إلغاء هذا النظام إذا أثبت عدم جدواه و أحدث مشاكل نتيجة تضارب مواعيد المباريات       
تقتصر المشاركة في مرحلة عمومي الرجال و السيدات علي الالعبين و الالعبات الذين  -11

من هذا الشرط  إال بعد موافقة  مجلس  االستثناءسنة و ال يجوز  35عن  أعمارهمال تزيد 
 إدارة اإلتحاد المصري لالسكواش. 

 

 القواعد المنظمة إلقامة البطوالت و المسابقات

 
 فتوحةالبطوالت الم -أوال :

 
يجب أن تقام أي بطولة في مدة ال تزيد عن ستة أيام  و يراعي أن تبدأ البطوالت يوم   -1

الخميس و تنتهي يوم الثالثاء مساء و يجوز لإلتحاد المصري لالسكواش تغيير المواعيد 

 حسبما يتراىء له

 يجب ان تبدأ المباريات في العاشرة صباحا و تنتهي في العاشرة مساء  -2

في حالة رغبة النادي إقامة بطوالت الرواد يجب أن تقام بطولة الرواد قبل بداية بطولة  -3

 النادي المفتوحة بمدة ال تقل عن يومان .

 سوداء  XXالكرات المعتمدة بالبطوالت دانلوب  -4

 بج المغلوتلعب جميع المباريات بنظام خرو -5

 تلعب مباريات جميع المرحلة السنية من خمس أشواط -6

نقطة  11بنظام نقطة لنقطة ) تلعب المباريات لجميع المراحل السنية و الرواد -7

 للشوط ( 



يلتزم جميع الالعبين الناشئين و الناشئات أثناء المباريات باستخدام النظارات الواقية أثناء  -8

 المباريات 

 إخطارفي حالة عدم تواجد أحد الالعبين عند النداء عليه لبدأ مباراته و لم يحضر يتم  -9

دقيقة إلحضار الالعب و في حالة عدم حضور  15ناديه  بعدم وجود الالعب و منحه  مسئول

 (.(W.Oالالعب في المدة المقررة تحتسب المباراة 

  -إال : ال يجوز االعتذار عن المشاركة في أي بطولة بعد إجراء القرعة الخاصة بها -10

صفر و تعد  بالموسم و بعد ذلك تحتسب النقاط لمرة واحدةو بموجب تقرير طبي  -أ

 من الحد األقصي للبطوالت المسموح المشاركة بها . بطولة محسوبة

ة الناشئين و الناشئات للمشاركة لفي حالة عدم حضور الالعب أو الالعبة بمرح -ب  

 بالبطولة بعد عمل

للبطوالت  الحد األقصي القرعة تحتسب النقاط صفر و تحسب البطولة ضمن       

 المسموح المشاركة  

 ج.م 700و ال تزيد عن  ج.م 300علي الالعب ال تقل عن  مالية و تطبق غرامةبها       

 أما في حالة 

مع  ج.م 1500و ال تزيد عن  ج.م700 فال تقل الغرامة عن  الرجال و السيدات     

 الحرمان من 

 .الغرامة حتى سداد بالبطوالت التالية  المشاركة      

 Closingال يجوز تسجيل أي العب او العبة بعد انتهاء ميعاد التسجيل المحدد للبطولة  -11

Date  العبين والعبات بعد هذا الميعاد تسدد غرامة  تسجيلو في حالة رغبة أي نادي في

ين و بحد أقصي بيوملتسجيل الالعب او الالعبة و ذلك قبل إجراء القرعة  ج.م 300قدرها 

  و ال تجري أي تعديالت يوم القرعة . .الساعة الخامسة مساء اليوم الثاني 

يتم تسجيل الالعبين و الالعبات بالبطوالت المختلفة علي النموذج المعد لذلك بواسطة  -12

 تد بغير ذلك عند التسجيل في البطوالت .باإلتحاد و المرسل من قبل لألندية و لن يع

 


