
 االتحاد المصرى لالسكواش 

 

 السن لصغار األكاديميات مسابقات نشاط

 

  -: التالي فى لالسكواش والمتمثلة المصري االتحاد إدارة لمجلس الرئيسية األهداف تحقيق على العمل جلأ من

 .االسكواش لرياضة الممارسة قاعدة اتساع -

 .للعبة األفراد من ممكن عدد أكبر لممارسة االسكواش لعبة نشر -

 .الصحيحة بالطريقة ممارستها وكيفية اللعبة قوانين على المشاركين تعريف -

 مع يتواصل األبطال من جديد جيل إلعداد ورعايتهم الموهوبين البراعم اكتشاف أجل من االسكواش للعبة الترويج -

  .لالسكواش الحاليين والعالم أبطال مصر

 

 :يلى ما يتم عمل لالتحاد المحلى بالنشاط الممارسة قاعدة اتساع ولتفعيل األهداف لتلك وتحقيقا  

 الجمهورية. مستوى على اإلسكواش أكاديمياتلالعبي مدارس و للبراعم مهرجانات عمل •

 مقابل االتحاد بسجالت لتسجيلهم السن لصغار باألندية االسكواش وأكاديميات مدارس مع والمتابعة التنسيق يتم •

 العمومية الجمعية من والمعتمدة لالتحاد الداخلية المالية الالئحة فى تحديدها يتم والتى السنوية الرسومسداد 

 من يزيد مما بهم خاصة بملفات االتحاد موقع على نشاطهم وتفعيل قادم عمومية جمعية اجتماع فى أول لالتحاد

 .لالسكواش المصري االتحاد من المباشر اإلشراف تحت ويتم هذا مشاركتهم

  . النشاط سنة خالل تجمعات خمس عن يقل ال عدد تحديد يتم •

 : التالي الجمهورية أنحاء جميع فى الممارسة قاعدة توسيع خالل من يتم •

 .والناشئات والناشئين البراعم بين للعبة المباشر واالحتكاك المنافسة توفير -

 .المميزين والالعبات الالعبين من جديدة عناصر اكتشاف -

 .الالعبين من جديد جيل انتاج عن المسئولين باألندية ومثيلهم المشروع عن المسئولين بين تنسيق إيجاد -

 تطبيقا  لنص لالتحاد الداخلية المالية بالالئحة  )السن صغار( لألكاديميات المقررة الرسوم تضمين يتم أن على •

 العمومية اجتماع الجمعية فى اعتمادها سيتم والتى 2002 لسنة (803) رقم الشباب وزير قرار من (30) المادة

  .لالتحاد العادية



 السن صغار ألكاديميات التنفيذية االجراءات

 باإلتحاد األكاديميات قيد

 المدير الى بطلب لالسكواش المصرى اإلتحاد مسابقات لنشاط لإلنضمام السن لصغار األندية أكاديميات تتقدم

 :اآلتية المستندات بالطلب يرفق أن على لذلك المخصصة الرسوم دفع بعد التنفيذى لالتحاد

  .االليكترونى البريد -التليفون – لألكاديمية الرئيسى المقر بيان .1

 .المركز أو النادى فى لألكاديمية المخصصة المالعب عدد بيان .2

 .االكاديمية عن المسئول الفنى المدير اسم  .3

 

 والالعبات الالعبين قيد

 طوال العام. باالتحاد والالعبات لالعبينيتم قيد ا .1

 .لالسكواش المصرى االتحاد مقر من القيد استمارات سحب يتم .2

 أصل قيد استمارة بكل مرفق النادى أو االكاديمية بختم وتعتمد وصورة اصل من القيد استمارات ملء يتم .3

 لكل 6 × 4 مقاس شخصية صورة 2 وعدد مرة ألول الالعبة او الالعب قيد حالة فى فقط شهادة الميالد

 .العبة او العب

 .لالسكواش المصرى االتحاد لدى كارنيه استخراج رسوم وكذلك المقررة القيد رسوم تسدد .4

 

 األكاديميات مهرجان

 .يليه الذى ديسمبر أخر وينتهى يناير أول من المهرجانات موسم يبدأ •

 االتحاد المصرى الى جان المهر قيد بطلب عام كل من 31/12حتى  1/11من  الفترة خالل أكاديمية كل تتقدم •

 :توضيح مع لالسكواش

 تحت مرحلة -سنوات 7 تحتمرحلة  (  تنظيمها  فى االكاديمية ترغب التى المهرجان مستويات عدد -

  سنوات( 9 تحت مرحلة- سنوات 8

  له بديل ميعادو  المهرجان إقامة ومكان ميعاد -

  .المهرجان عليها سيقام التى المالعب عدد -

 .االتحاد نشاط خطة فى المهرجان لقيد المقررة الرسوم بسداد للمهرجان المنظمة االكاديمية تقوم •

 مدة فى لالسكواش المصرى لالتحاد للتحكيم المقررة الرسوم بسداد للمهرجان المنظمة األكاديمية تقوم •

 .المهرجان إنتهاء أقصاها



 لنشاط العامة الخطة مع يتماشى بما االكاديمية من المرسلة المهرجان مواعيد تعديل المسابقات للجنة يحق •

 .والتحكيم المهرجان رسوم وسداد القيد ألسبقية المواعيد فى االولوية وستكون لالسكواش المصرى االتحاد

 مساء   سبتال يوم وتنتهى صباحا   جمعةال يوم من تبدأيومين  عن تزيد ال مدة فى المهرجان يقام أن يجب •

 . اإلتحاد بمقر كافي بوقت مهرجان كل قبل مرحلة كل مواعيد و قرعة عمل يتم •

 .مرحلة لكل مراكز من األول وحتى الرابعال على الحاصلين لالعبين عينية جوائز تسليم يتم •

بكل مرحلة العبين  10)بحد أقصى  في المهرجان المشاركين كاديميةاأل العبي لكل نقاطالاجمالي  حساب يتم •

 .لترتيب األكاديميات المشاركة سنية(

طريق اإلتحاد  بنهاية الموسم عن لىاألو األربعة لمراكزعلى ا صلةلألكاديميات الحا مالية تآمكاف صرف يتم •

 المصري اإلسكواش

 .بالمهرجان مشارك العبة او العب لكل اشتراك كرسم مصريا جنيها 120 مبلغ يدفع •

  طريقة تقييم الالعبين:

 سنوات: 7مرحلة تحت 

 :المدرب مع الالعب

 اإلحماء لمدة دقيقة. •

 .لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية منتصف الملعب من( Straight)كرات مستقيمة  لعب •

 لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية. منتصف الملعبمن  (Crossكرات عكسية ) لعب •

 

 سنوات: 8مرحلة تحت 

 المدرب: مع الالعب

 اإلحماء لمدة دقيقة. •

 لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية. الخلف ( منStraightكرات مستقيمة ) لعب •

 لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية. الخلفمن  (Crossكرات عكسية ) لعب •

 .الناحيتينمن الخلف لمدة دقيقة واحدة من  (Side Wallجانبيه )كرات لعب  •

 

 

 

 

 



 سنوات: 9مرحلة تحت  •

 المدرب: مع الالعب •

 اإلحماء لمدة دقيقة. -

 األمام والخلف بالتبادل لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية. ( منStraightكرات مستقيمة ) لعب -

 من الخلف لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية. (Crossكرات عكسية ) لعب -

 ( من الخلف لمدة دقيقة واحدة من الناحيتين.Side Wallلعب كرات جانبيه ) -

 لمدة دقيقة واحدة من الناحيتين. الملعب منتصف من (Drop Shot) ساقطة لعب كرات -

 :منفردا  الالعب  •

 .الخلف لمدة دقيقة واحدة من كل ناحية ( منStraightكرات مستقيمة ) لعب -

 

 سنوات:  9المرحلة التنافسية تحت 

 مشروطةهي عبارة عن مباريات تنافسية ، و بحد أقصي العبين والعبتين في هذه المرحلةتشارك كل أكاديمية 

(Conditional Games )تتكون من شوطين:ين الالعبين ب 

 يكون اللعب في المنطقة الخلفية فقط. الشوط األول •

 الشوط الثاني يكون اللعب في كل أنحاء الملعب. •

 يحتسب فارق النقاط لتحديد الفائز.في حالة تعادل الالعبين بشوط لكل منهما  •

 يلتزم جميع الالعبين بارتداء النظارات الواقيه اثناء المباريات •

 

 .المهرجان بداية قبل عنها اإلعالنها، بشرط تعديل كاديمياتاأل للجنة ويحق استرشادية تعتبر االختبارات هذه


