
  Drawالقواعد المنظمة لعمل ال 

 -يتم عمل القرعة الخاصة بالبطوالت طبقا ألحد الطرق التالية :

 *** قرعة من دور واحد أيا كان عدد الالعبين .

 -كالتالي :قرعة من دورين  *** 

- Draw (16 )     العبين  8رئيسي أول

 مصنفين

- Draw (32( أو )128( أو )64 )  8تمهيدي يتأهل منه 

 العبين للدور الرئيسي

يتم عمل قرعة  32إذا كان عدد الالعبين و الالعبات بالمرحلة أقل من  -

 من دور واحد فقط 

إذا كان عدد الالعبين أو الالعبات بالمرحلة أقل من ثمانية تلغي  -

المرحلة و يتم مشاركة هؤالء الالعبين و الالعبات بالمرحة األعلى 

 مباشرة .

كل موسم يحدد طريقة عمل القرعة و و يصدر قرار من مجلس إدارة اإلتحاد في بداية 

 يعلن علي جميع األندية.

  

 إجراءات عمل القرعة الخاص بالبطوالت
 

تقوم كافة األندية بإرسال أسماء العبيها المشتركين بالبطولة لكل من اإلتحاد المصري  -1

 .لالسكواش و النادي منظم البطولة قبل بداية البطولة بعشرة أيام

 

يتولي مسئول المسابقات باإلتحاد ترتيب الالعبين طبقا آلخر تصنيف لهم صادر من اإلتحاد  -2

 .في جميع المراحل السنية المشتركة بالبطولة 

 

في حاالت الضرورة القصوى و إذا ما كان التصنيف الصادر غير معبر عن مستوي الالعبين  -3

القرعة  عاددة التصنيف قبل عمل إللجنة المسابقات  يجوزأو الالعبات الحقيقي ألي ظروف 

الالعبات طبقا لتصنيف  والالعبين  و ذلك بترتيبسنة فقط  19و  17الخاصة بمرحلتي تحت 



PSA   من وصل للدور قبل النهائي ببطولة العالم للنلشئين و  ثم  50حتي تصنيف رقم

  .الناشئات 

 

مندوبي األندية المفوضين رسميا في حضور عضو عن لجنة المسابقات و  ل القرعةيتم عم -4

 -كالتالي:

 العبين (   8قرعة األدوار الرئيسية ) 
 
 (1الخانة رقم )      المصنف األول  •

  

الخانة رقم       المصنف الثاني  •
(16) 

 
  

و  5الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع  •
12 ) 

 
( و 5الخانة رقم )و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في 

 0(12المسحوب ثانيا في الخانة رقم )
 

-7-3الخانات أرقام )      8إل  5المصنفين من  •
10-14 ) 
 

( و المسحوب ثانيا في 3و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 (14الخانة رقم ) ( و المسحوب رابعا في10( و المسحوب ثالثا في الخانة رقم )7الخانة رقم )

 
العبين الفائزين باألدوار التمهيدية و يتم إسقاطهم بالقرعة  8بوصول ال  Drawيكتمل ال •

  Draw 0من أعلي إلي أسفل ال 
 

Draw 16 العب 
 

 (1الخانة رقم )      المصنف األول  •

  
  (16الخانة رقم )      المصنف الثاني  •

 



و  5الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع  •
12) 

  

( و المسحوب ثانيا في 5و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 (12الخانة رقم )

 
-7-3الخانات أرقام )          8إلي  5المصنفين من  •

10- 14)  

 

( و المسحوب ثانيا في 3اوال في الخانة رقم )و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب 
 (14( و المسحوب رابعا في الخانة رقم )10( و المسحوب ثالثا في الخانة رقم )7الخانة رقم )

 
-11-9-8-6-4-2الخانات أرقام )         16إلي  9المصنفين من  •

13-15) 
ه  من أعلي ألسفل طبقا و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعال

 لترتيب سحبهم بالقرعة 

Draw 32 العب 
 

  (1الخانة رقم )      المصنف األول  •

 
  (32الخانة رقم )      المصنف الثاني  •

 
 (24و  9الخانة رقم )    المصنف الثالث و الرابع  •

  

المسحوب ثانيا في ( و 9و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 0(24الخانة رقم )

 
 - 13- 5الخانات أرقام )      8إلي  5المصنفين من  •

20-28 )  

 

( و المسحوب ثانيا في 5و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 0(28م )( و المسحوب رابعا في الخانة رق20( و المسحوب ثالثا في الخانة رقم )13الخانة رقم )

-11-7-3الخانات أرقام )          16إلي  9المصنفين من  •
15-18-22-26-30) 



و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعاله من أعلي ألسفل طبقا 
 لترتيب سحبهم بالقرعة 

 

-6-4-2الخانات أرقام )          32إلي  17المصنفين من  •
8-10-12-14-16-17-19-21-23-25-27-29-31) 

و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعاله من أعلي ألسفل طبقا 
 لترتيب سحبهم بالقرعة 

 

 

 

Draw 64 العب 
 

  (1الخانة رقم )      المصنف األول  •

  (64)الخانة رقم       المصنف الثاني  •

و  17الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع  •

48)  

( و المسحوب ثانيا في 17و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 0(48الخانة رقم )

 – 25 –9الخانات أرقام )      8إلي  5المصنفين من  •
40- 56)  

( و المسحوب ثانيا في 9المسحوب اوال في الخانة رقم )و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع 
 (56( و المسحوب رابعا في الخانة رقم )40( و المسحوب ثالثا في الخانة رقم )25الخانة رقم )

-13-5الخانات أرقام )          16إلي  9المصنفين من  •
21-29-36-44-52-60) 

المذكورة أعاله من أعلي ألسفل طبقا  و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات
 لترتيب سحبهم بالقرعة 

 

-11-7-3الخانات أرقام )          32إلي  17المصنفين من  •
15-19-23-27-31-34-38-42-46-50-54-58-62) 

و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعاله من أعلي ألسفل طبقا 
 لترتيب سحبهم بالقرعة 



 
-6-4-2الخانات أرقام )          64إلي  33المصنفين من * •

8-10-12-14-14-18-20-22-24-26-28-30-32-33-35-37-39-41-
43-45-47-49-51-53-55-57-5961-63) 

ب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعاله من أعلي ألسفل طبقا و يتم سح
 لترتيب سحبهم بالقرعة 

 

 


