جزاءات الالعبين و الالعبات
 -1في حالة رفض الالعب أو الالعبة التحكيم للمباريات يتم خصم  100نقطة من مجموع
نقاطه و غرامة مالية قدرها  400ج.م أو أحد هاتين العقوبتين .
 -2في حالة ارتفاع صوت الالعب أو الالعبة باالعتراض أو رمي األدوات لالعتراض أثناء
المباراة او بعدها يخصم منه نقاط ال تقل عن  50نقطة و ال تزيد عن  250و غرامة مالية
ال تقل عن  500ج.م و ال تزيد عن  1000ج.م أو أحد هاتين العقوبتين .
 -3في حالة تشجيع الالعب أو الالعبة من قبل أولياء أموره أو مدربيه أو مشجعيه من ناديه
بطريقة مستفزة و غير الئقة يخصم من الالعب  50نقطة و يحرم ولي ااالمر أو المدرب
أو المشجع من حضور البطولة التالية .
 -4في حالة قيام ولي األمر باإلعتراض أثناء المباراة أو بعد المباراة بإستخدام الصوت العالي
أو المشاجرة أو التشويح يحرم من حضور أول بطولة تالية للواقعة و غرامة مالية قدرها
 2000ج.م أو احد هاتين العقوبتين و ال يتواجد بالمرة داخل منطقة المالعب سواء في
مباراة نجله أو أي العب آخر و في حالة التكرار تتضاعف الغرامة المالية مع اإليقاف طوال
الموسم من حضور نشاط اإلتحاد بالكامل .
 -5في حالة قيام ولي اآلمر ( األب – األم ) أو مدرب الالعب بإستخدام العنف مع الالعب سواء
بالضرب أو الجذب أو التلفظ بألفاظ غير الئقة أثناء مشاركة الالعب بالبطوالت او الدوري
العام يتم إيقاف ولي األمر أو المدرب عن حضور البطوالت أو الدوري أربع بطوالت او
دوري متتالية مع دفع غرامة مالية قدرها  4000ج.م أو احد هاتين العقوبتين .
 -6تعدي الالعب أو الالعبة بالقول أو الفعل علي الزميل بالملعب يوقف الالعب أو الالعبة عن
ممارسة النشاط فورا و يحال امر الالعب أو الالعبة لمجلس إدارة اإلتحاد المصري
لالسكواش التخاذ العقوبة المناسبة بعد التحقيق معه في مدة ال تتجاوز  7أيام من تاريخ
الواقعة .
 -7تعدي الالعب أو الالعبة بالقول أو الفعل علي حكم المباراة يتم إيقاف الالعب أو الالعبة
فورا عن ممارسة النشاط و يحال أمر الالعب أو الالعبة لمجلس إدارة اإلتحاد المصري

لالسكواش التخاذ العقوبة المناسبة بعد التحقيق معه في مدة ال تتجاوز  7أيام من تاريخ
الواقعة .
 -8في حالة حدوث أي تعدي بالقول أو الفعل من المدرب أو ولي األمر أو أي مسئول تابع
لالعب أو الالعبة يحال األمر لمجلس إدارة اإلتحاد المصري لالسكواش التخاذ العقوبة
المناسبة .
 -9في حالة اللعب غير النظيف وتعمد الالعب إعاقة زميله داخل الملعب أو شده أو جذبه يحق
للحكم التالي -:
***منح الالعب القائم بهذه األفعال إنذار أول مرة .
*** في حالة التكرار ثاني مرة إحتساب نقطة جزائية علي الالعب القائم
بهذه األفعال.
*** في حالة التكرار ثالث مرة إحتساب شوط علي الالعب القائم بهذه
األفعال.
*** في حالة التكرار رابع مرة إحتساب المباراة علي الالعب القائم بهذه
األفعال .

ويحق للحكم عدم التقيد بهذا الترتيب فى العقوبة وإتخاذ مايراه
مناسبا َ للواقعة .
 -10في حالة تعمد إضاعة الوقت من خالل مسح النظارة بصورة متكررة غير طبيعة و المشي
خالل مسحها داخل الملعب أو فك رباط الحذاء و ربطه يحق للحكم التالي -:
***منح الالعب القائم بهذه األفعال إنذار أول مرة .
*** في حالة التكرار لثاني مرة أو أكثر يتم إحتساب نقطة جزائية علي
الالعب القائم بهذه
األفعال.
 -11في حالة رغبة الالعب في تغيير أحد أدوات اللعب نتيجة التلف كالمضرب أو الحذاء أو
التي شيرت أو الشورت أو النظارة يمنح الحكم الالعب  90ثانية للتغيير فإذا تأخر الالعب
عن المدة القانونية يحسب عليه الشوط ثم يمنح فترة الراحة المقررة بين الشوطين فإذ لم
يحضر يحسب عليه المباراة .

 -12في حالة عدم حضور الالعب أو الالعبة خالل البطولة في أي دور من األدوار يحرم الالعب
أو الالعبة من نقاط البطولة نهائيا و يخضع للغرامة المالية المقررة و يتم مخاطبة النادي
بهذا الشأن و تعد بطولة من الحد األقصي المسموح اللعب به .
 -13في حالة عدم حضور أو انسحاب العبين أو العبتان من مباراتهما معا في أي دور من
أدوار البطولة يتم حرمان كل منهم من نقاط البطولة بالكامل و يرفع األمر لمجلس إدارة
اإلتحاد التخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات .
 -14في حالة إشتراك الالعب أو الالعبة في بطولة دولية و بطولة محلية في نفس التوقيت و
عدم قيامه باللعب في البطولة المحلية رغم وجود إسمة بالدرو الخاص بالبطولة يتم إيقاف
الالعب أول بطولتين قادمتين و غرامة مالية  1000ج.م و في حالة التكرار يرفع االمر
لمجلس إدارة اإلتحاد إلتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات .
 -15يمنع منعا باتا جلوس ولي أمر الالعب أو مدربه بجوار الحكام أثناء تحكيم مباراة نجله /
العبه و يقوم الحكم بطلب إنصرافه و في حالة اإلصرار علي الجلوس يتم إيقاف المباراة
لمدة دقيقة و نصف لحين إنصراف ولي األمر أو المدرب و في حالة عدم اإلنصراف تحسب
علي الالعب نقطة جزائية ثم شوط ثم المباراة طالما أستمر في الجلوس.
-15في حالة قيام المدرب أو ولي األمر بتوجيه الالعب أو إعطاؤه تعليمات أثناء لعب المباراة
و هو داخل

الملعب يحق للحكم إتخاذ القرارات التالية تصاعديا دون التقيد بالترتيب
-:
*** تحذير المدرب أو ولي األمر بعدم التحدث .
*** إبعاد المدرب أو ولي األمر من المباراة من خالل الحكم العام او مدير البطولة
.
*** أحتساب نقطة جزائية علي الالعب .
*** احتساب شوط علي الالعب .

*** احتساب المباراة علي الالعب .

مع ضرورة رفع تقرير للجنة المسابقات بالواقعة لعرضه علي مجلس اإلدارة
إلتخاذ مايراه من عقوبات
 -16في حالة قيام المدرب أو ولي االمر بالتحدث لحكم المباراة أو التعليق علي قراراته من
بالقول أو الفعل ( التهكم -

السخرية – اإلستهزاء – اإلستظراف ) يحق للحكم إتخاذ

القرارات التالية تصاعديا دون التقيد بالترتيب -:
*** تحذير المدرب أو ولي األمر بعدم التحدث .
*** أحتساب نقطة جزائية علي الالعب .
*** احتساب شوط علي الالعب .
*** احتساب المباراة علي الالعب .

مع ضرورة رفع تقرير للجنة المسابقات بالواقعة لعرضه علي مجلس اإلدارة
إلتخاذ مايراه من عقوبات
 -17في حاالت التقدم لإلتحاد المصري لالسكواش بشكاوي سواء من الالعبين أو األندية في
البطوالت أو الدوري العام بوجود تواطؤ بين بعض األندية أو الالعبين يرفع اآلمر لمجلس
إدارة اإلتحاد التخاذ العقوبة المناسبة سواء باإليقاف أو خصم النقاط أو الشطب و ذلك بعد
استيفاء التحقيقات و ثبوت التواطؤ .

