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 لالسكواش ىصرامل اإلحتاد
 الالئحة الفنية ) الئحة املسابقات (

 
 760بعد اإلطالع علي الالئحة املالية لإلحتادات الرياضية الصادرة بقرار السيد وزير الشباب و الرياضة رقم 

 -( من الالئحة املالية و اليت تنص علي : 6و تنفيذا للمادة )  2/11/2017صادر بتاريخ  2017لسنة 
 و الالئحة املالية لإلحتادات الرياضية  2017لسنة  71دون اإلخالل بأحكام قانون الرياضة 

الية أعماله الفنية و اإلدارية و املالية وعلي األخص اللوائح الت يضع جملس إدارة اإلحتاد ما يراه من احكام لتنظيم 
:- 

 الالئحة الداخلية -1

 الالئحة املاليـة الداخلية  -2

 الالئحة الفنية -3

 الالئحة الصحية و املنشطات -4
 فقد مت إعداد اللوائح اخلاصة باإلحتاد املصري لألسكواش و عرضها علي اجلمعية العمومية غري العادية . 

 

 2018/   5/ 14 املنعقدة  بتاريخ قررت اجلمعية العمومية غري العادية لإلحتاد املصري لألسكواش جبلستها

  اخلاصة باإلحتاد املصري لألسكواش علي أن يتم العمل بها إعتبارا من تارخيه .  الالئحة الفنية إعتماد 
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 فهرس الالئحة
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 3 التعريف باإلحتاد املصري لالسكواش و إختصاصاته. 1
 3 األندية و اهليئات الرياضيـة.قيد  2
 4 قيد الالعبني و الالعبات باإلحتاد. 3
 9 عقود و انتقاالت الالعبني و الالعبات و القواعد املنظمة هلا 4
 11 إجراءات التسجيل ضمن خطة نشاط اإلحتاد 5
 13 تالقواعد املنظمة الشرتاك الالعبني و الالعبات باملسابقا 6
 14 إلقامة البطوالت و املسابقاتالقواعد املنظمة  7
 15 تصنيف البطوالت والنقاط املرتبطة بهـــا. 8
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 إختصاصاته و باإلحتاد التعريف

اإلتحاد المصري لالسكواش هو هيئة رياضية خدمية ال تهدف للربح لها شخصية إعتبارية مستقلة 
حكام  –مدربين  –العبين  –) أندية خدمات لكافة عناصر لعبة االسكواشو هو منوط بتقديم كافة ال

 .ة لعبة االسكواش و االرتقاء بها بممارس( و تذليل كافة العقبات الخاصة 
فوق مجمع  –استاد القاهرة الدولي  –شارع يوسف عباس  –مدينة نصر  اإلتحاد  مقر  -

 حمام السباحة

 22624273فاكس  24010237/22634083تليفون  -

 egyptiansquashfederation@hotmail.comالبريد اإللكتروني  -

 
 -لالسكواش فيما يلي :و تتمثل إختصاصات اإلتحاد المصري 

مصر العربية و اإلرتقاء  و ضع السياسات العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية -1
 بمستوها

إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية ووضع المسابقات التي  -2
 تشترك فيها األندية الرياضية األعضاء باإلتحاد و األشراف علي تنفيذها

ضع األسس و المبادىء لتنظيم شئون التدريب و التحكيم و كذلك الشروط و المواصفات و  -3
 ب توافرها في المدربين و الحكام التي يج

 لقواعد و المبادىء الدولية للعبةالمحافظة علي ا -4

 ضع القواعد و اللوائح الخاصة بهاتنظيم البطوالت و المسابقات وو  -5

 في كافة المحافل الدوليةمثل مصر إعداد الفرق القومية التي ت -6

 بين و الالعبات و قيدهم باإلتحادإعتماد تسجيل الالع -7

 وائح المنظمة إلنتقاالت الالعبينوضع القواعد و الل -8

 قليمية بما يكفل التواجد المصري دعم التمثيل المصري في اإلتحادات الدولية و القارية و اإل -9

  العمل علي تنمية موارد اإلتحاد -10
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 باإلحتاد الرياضية اهليئات و األندية قيد
 

مع عدم اإلخالل بما جاء بالئحة النظام األساسي لالتحادات الرياضية ) العضوية ( تتبع األندية الراغبة في 

 -ي لالسكواش اإلجراءات التالية :القيد بعضوية اإلتحاد المصر

بطلب إلي المدير التنفيذي لإلتحاد يتقدم النادي الراغب في اإلنضمام لعضوية اإلتحاد المصري لالسكواش  -أ

موضحا فيه رغبة النادي في اإلنضمام لعضوية اإلتحاد المصري لالسكواش علي أن يرفق بالطلب المستندات 

 -التالية:

 –ن التليفو –الرقم البريدي  –بيان المقر الرئيسي للنادي طالب اإلنضمام موضحا به العنوان  -1
  البريد اإللكتروني  –الفاكس 

 اط العبي و العبات  و فرق الناديبنش بيان -2
بيان بالمالعب و التجهيزات الالزمة التي يمتلكها النادي أو توافرت لديه و المستندات الدالة علي  -3

 ديرية الشباب و الرياضة المختصة ذلك للمارسة اللعبة معتمدا من م
 بيان بأسماء رئيس و أعضاء مجلس إدارة النادي و المدير التنفيذي -4
 يئة مرفقا به صورة من قرار الشهرن من الئحة النظام األساسي للهنسختا -5
 و موازنته المعتمده نسختان من آخر تقرير سنوي لنشاط النادي -6
لمالية لإلتحاد المصري ما يفيد سداد رسم اإلنضمام لعضوية اإلتحاد و فقا لما تقرره الالئحة ا -7

 لالسكواش 
 .لرياضة المختصة مديرية الشباب و اأعتماد المالعب من   -8

 
 .مديرية الشباب و الرياضة المختصةترسل صورة من طلب اإلنضمام و المستندات المرفقة  -ب

 

علي مجلس إدارة اإلتحاد أن يبت في طلب اإلنضمام خالل ستين يوما من تارخ تقديم الطلب و  -ج

اإلتحاد حق الرفض المستندات مستوفاه و إال أعتبر الطلب مقبوال من تلقاء نفسه و لمجلس إدارة 

 خالل المدة المشار إليها أعاله  بقرار مسبب

 

الل ثالثين يوما من تاريخ خ مركز التسوية و التحكيم الرياضيللنادي الطالب لإلنضمام حق التظلم إلي  -د

فور  مركز التسوية و التحكيم الرياضيبقرار إبالغ النادي و يجب من اإلتحاد بقرار الرفض  إبالغه

 .و إخطار اإلتحاد به  التظلمفي البت 

 

 باإلحتاد الالعبات و الالعبني قيد

الجيوز قيد الالعب أو الالعبة حر و جيب أن يكون الالعب مقيدا بأحد األندية أو اهليئات الرياضية و *** 
الالعب أو  جيوز بناء علي طلب من الالعب أو الالعبة  و بعد التحقيق و إذا ما تأكد اإلحتاد من وجود ضرر واقع علي

 ش حلني إنهاء املشكلة مع ناديه .الالعبة من ناديه أن يسمح له بالقيد باسم اإلحتاد املصري لالسكوا
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 القيد السنوي اجملمع لالعبني-أوال:

من كل   30/6و حتي و   1/6تحدد فترة القيد السنوية لالعبين و اللعبات باإلتحاد خالل الفترة من  -1

 .عام 

قيد  الالعبين ساقطي القيد بأنديتهم التي كانوا مقيدين بها و سقط  15/7و حتي  1/7الفترة من  -2

 .عن كل العب  ج.م 300 قيدهم مقابل دفع غرامة مالية قدرها  

الالعبين و الالعبات الذين لم يقيدوا بأنديتهم خالل  بقيديسمح فيها  31/7و حتي  16/7الفترة من  -3

الئحة المالية و قدرها بال ةالمقرر اإلنتقالشرط سداد رسوم ألي نادي أخر  2و  1فنرات القيد بالبند 

 ج.م ) يعامل الالعب معاملة اإلستغناء ( . 5000

و  أعاله بأي نادي و أقفل باب القيد  3و2و1بالبنود إذا لم يقيد الالعب خالل فترات القيد المذكورة   -4

المشاركة بإسم اإلتحاد المصري القيد وفي حالة رغبة الالعب المشاركة في نشاط اإلتحاد يسمح له 

أو التسجيل بإسم لألسكواش لحين إنتهاء الموسم بعد سداد رسوم القيد المقررة بدون غرامة مالية 

 أي نادي آخر مع سداد  رسوم اإلنتقال المقررة بالالئحة المالية .

 من مقر اإلتحاد المصري لالسكواش رات القيديتم سحب إستما -5

 ة و تعتمد ثم تختم بخاتم النادي يتم ماْل إستمارات القيد من أصل و صور -6

يتقدم النادي بإستمارات  قيد العبيه خالل الموسم الرياضي المحدد مرفقا بكل إستماراة  قيد أصل  -7

صورة شخصية  2أول مرة (  و عدد شهاداة ميـــــالد ) فقط في حالة القيد  الالعب أو الالعبة 

 لكل العب أو العبة  4X 6مقاس 

تسدد رسوم القيد المقررة و كذلك رسوم إستخراج كارنيه اإلتحاد طبقا لما هو محدد بالالئحة المالية  -8

 كي بإسم اإلتحاد المصري لالسكواشالمعتمدة لإلتحاد نقدا أو بشيك بن

ءات قيد الالعبين و الالعبات و إستخراج الكارنيهات يقوم اإلتحاد المصري لالسكواش بإنهاء إجرا -9

  يوم من تاريخ تسليم إستمارات القيد و تسليمها لألندية 21المخصصة لهم خالل 

 
 القيد اجلديد خالل املوسم الرياضي-ثانيا:

في حالة قيد الالعب أو الالعبة ألول مرة باإلتحاد يتقدم النادي بخطاب رسمي لإلتحاد -1

يطلب فيه ذلك مرفقا به إستمارة القيد من آصل و صورة مختومة من النادي و شهادة 

  x 6 4صورة شخصية  2الميالد األصلية و عدد 

أو الالعبة لإلتحاد  يقوم النادي بسداد رسوم القيد و رسوم إستخراج كارنيه الالعب-2

 د بالالئحة المالية لإلتحادالمصري لالسكواش  طبقا لما هو معتم

ال يحق ألي العب أو العبة المشاركة في البطوالت لحين إستخراج الكارنيهات السنوية -3

ويحق لالعب أو الالعبة المشاركة بالبطوالت بموجب إيصال سداد رسوم القيد الصادر من 

 سكواش لحين إستخراج الكارنيه الخاص به من قبل اإلتحاد .اإلتحاد المصري لال



 اإلحتـــاد املصري لألسكواش
Egyptian Squash Association 

 
 

6 
 

 

 
 
 

 

  /    /   التاريخ

 

 لإلحتاد املصري لإلسكواش املدير التنفيذىالسيد / 
 حتية طيبة و بعد ,,,

اد إعتبارا من الموسم الرياضي ــالالزم نحو قيد الالعب/الالعبة  التالي بياناته بسجالت اإلتحيرجي التكرم بإتخاذ 

 ادنا لسداد الرسوم المقررة لذلك مع إستعد   /  

  --------------------------------------  :  إسم النادي المطلوب القيد له
 -------------------------------------- :   إسم الالعب/الالعبة
 -------------------------------------- : ) باللغة االنجليزية (إسم الالعب/الالعبة

 -------------------------------------- :  محل إقامة الالعب/الالعبة
 ------------- تليفون محمول:-----------------:    تليفون منزل

 ---------------------------------------- البريد اإللكتروني الالعب/الالعبة 
 ------------------------------------- :    تاريخ ميالد الالعب/الالعبة

 --------------------------------------  : مرحلة السنية المطوب القيد بها ال
 ---------------------------------------الالعب/الالعبةكلية المقيدبها ال-المدرسة

 ----------------------------------------   هوايات الالعب/الالعبة
---------------------------------------

--------------------------------------- 
 ----------------------------------------    بيانات أخري 

مدير                            يس قطاع النشاط الرياضيرئ
 عام النادي

        -------------  ---------------               

 شخصية صورة

خاتم 

 النادي
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       /  /       التاريخ
    

 إلحتاد املصري لإلسكواشل املدير التنفيذىالسيد / 
 

 حتية طيبة و بعد ,,,
 

             /        يرجي التكرم بإتخاذ الالزم نحو قيد إسمى بسجالت اإلتحاد إعتبارا من الموســم الرياضي 

 مع إستعدادنا لسداد الرسوم المقررة لذلك 

 ------------------------------------- :   المدرب/اإلداريإسم السيد 
 ------------------------------------- :   المؤهل الدراسى 

 ------------------------------------- :  محل إقامة المدرب/اإلداري
 ------------ تليفون محمول :  ------------- :    تليفون منزل

 -------------------------------------:          اإللكترونيالبريد 
 -------------------------------------  :          إسم النادي

 ------------------------------------- :    تاريخ ميالد المدرب/اإلداري
 -------------------------------------  :   الدرجة المقيد عليها  المدرب/اإلداري

 ---------------------------------------                 بيانات أخري

 
  مدير عام النادي                    رئيس قطاع النشاط الرياضي

           ----------- -----------------           
 

 
 

 شخصية صورة

خاتم 

 النادي
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    /   /      التاريخ

   
 املصري لإلسكواش املدير التنفيذي لإلحتادالسيد / 

 
 حتية طيبة و بعد ,,,

 
ادي لسداد يرجي التكرم باتخاذ الالزم نحو إنهاء إجراءات انتقالي خالل فترة القيد السنوية الحرة مع استعد

 الرسوم المقررة لذلك .

 --------: إسم الشهرة -----------------:    إسم الالعب/الالعبة
 -----------------------------------:  إسم الالعب/الالعبة )باللغة االنجليزية (

  ------------------------------------: ادي المنتقل منه الالعب/الالعبةإسم الن
 ------------------------------------: دي المنتقل إليه الالعب/الالعبةإسم النا

 :     /     /         تاريخ ميالد الالعب/الالعبة
 ------------------------------------:       لمرحلة السنية المطوب القيد بهاا

 ------------------:  االسم        
 ------------------: التوقيع        

 إقرار عدم التعاقد
 بأن ابني غير ------------------------------/   أنا / والد/ولي أمر الالعب/الالعبةأقر 

ر ـــــــــمتعاقد مع أي نادي من األندية داخل جمهورية مصر العربية التابعة لإلتحاد المصري لالسكواش كما أق

تندات ــــــحالة ظهور أي مس ي حالة ظهور أي مستندات تثبت تعاقدي مع أي نادي و فيـــبمسئوليتي الكاملة ف

تخالف ذلك يحق لإلتحاد المصري لالسكواش إلغاء اإلنتقال و اإلبقاء علي إبني بناديه اآلصلي و كذلك إتخاذ 

 نوع ضد اإلتحاد المصري لالسكواش مايراه من عقوبات ضد إبني دون الحق لي  في إتخاذ أي إجراءات من أي 

 و هذا إقرار مين بذلك    

       ولي آمر الالعب                       

 --------------:   االسم             
 --------------التوقيع:         

 

 شخصية صورة
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  الالعبات و الالعبني انتقاالت و عقود

 الالعبني و الالعبات انتقاالت -:أوال
 -بأحد الطريقتني :يف أي وقت خالل املوسم يتم إنتقال الالعب أو الالعبة من ناديه إلي أي نادي آخر  *

املنتقل  احلصول علي إستغناء من ناديه و يكون اإلستغناء مقابل سداد الالعب حلق رعايا لناديه -1
 -منه و يكون حق الرعاية كالتالي :

 م  . ج  30000     4حيت  1املصنف من  -

 م  . ج  20000     8و حيت  5املصنف من  -

 م  . ج  10000    16و حيت  9املصنف من  -

 م  . ج     5000  آخر التصنيفو حيت  17املصنف من  -

 %  و حيصل اإلحتاد املصري 14باإلضافة لضريبة القيمة املضافة علي مبلغ الرعايا و قدرها *** 
 % من قيمة حق الرعايا املذكور أعاله .10لألسكواش علي نسبة              

 
نادي آخر مبوجب خطاب إعارة حيدد فيه مدة اإلعارة و يعود ناديه األصلي إلي أي إعارة من  -2

 الالعب لناديه دون قيد أو شرط بعد مدة اإلعارة املذكورة خبطاب اإلعارة .
 

يسدد الالعب او الالعبة رسوم اإلنتقال املوجودة بالالئحة املالية املعتمدة من  اإلنتقال  حالتنيو يف 
 اجلمعية العمومية .

املصري لألسكواش جلنة شئون الالعبني و التظلمات للنظر يف أي شكاوي خاصة بأي و يشكل اإلحتاد 
خالف بني الالعب و ناديه فيما خيص اإلنتقال و جيب أن تبت اللجنة يف التظلمات املقدمة إليها حبد 

يوم من تاريخ تقديم التظلم و يكون قرارها ملزم للطرفني و ال جيوز الطعن عليه أمام أي  30 يأقص
 هة مع توضيح أسباب القرار و إرساهلا لألعب  أو الالعبة و النادي .ج
  

 نتقال مبوجب قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة إجراءات اإل
 
في أي من ناديه إلي أي نادي آخر  اإلنتقال بموجب قرار إستغناء أو قرار إعارة يحق ألي العب أو العبة  -1

 -استيفاء التالي:بعد وقت 
 

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

 .و تسليمها لإلتحاد  تيناستمارة االنتقال من أصل و صور*** مأل 
 .من  النادي المنتقل إليه الالعب أو الالعبةموافقة كتابية  *** 
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 الناشئات. موافقة ولي اآلمر في حالة الناشئين و *** 
 *** قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة من ناديه المنتقل منه .

  4x6صورة شخصية  2دد ع*** 
 . أصل الكارنيه لنادي الالعب السابق*** 

 *** ما يفيد سداد حق الرعايا ) إيصال التوريد ( .
 في حالة اإلستغناء المعتمدة  لإلتحادلالئحة المالية سداد الرسوم المقررة لالنتقال طبقا إيصال *** 

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

 الالعب صورة موقعة باالستالم من اإلتحاد.

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

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

 رسوم االنتقال الصادر من اإلتحاد المصري لالسكواش
 

 األنديةانتقاالت الالعبني و الالعبات املتعاقدين مع 
 اليحق ألي العب أو العبة متعاقد مع ناديه االنتقال إلي نادي آخر سواء في فترة االنتقاالت السنوية أو خالل

 .متعاقد معه الالعب أو الالعبةالموسم إال بعد الحصول علي استغناء رسمي من النادي ال 
 

 إجراءات إنتقال الالعبني أو الالعبات املتعاقدين مع األندية
   . اإلنتقال مبوجب قرار اإلستغناء أو قرار اإلعارة  ببند تتبع نفس اإلجراءات 
 

يف حالة عدم قيد أي نادي ألحد العبيه املقيدين من قبل يف املواسم السابقة أو املتعاقدين خالل فرتة القيد *** 
اجملمع للموسم اجلديد و الفرتات املنصوص عليها يف بند قيد الالعبني حيق هلذا الالعب االنتقال ألي نادي آخر دون 

 . لالنتقال ة سداد الرسوم املقرر بعدقيد أو شرط 
 

 عقود الالعبني و الالعبات   -: ثانيا
 ع العبيه و العباته حفاظا عليهم يحق ألي نادي التعاقد م -1
 يحرر العقد من ثالث نسخ -2
يجب أن ينص العقد صراحة علي مدة العقد و المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه الالعب أو الالعبة  -3

 اياه علي هذا المقابل و المزو أي مزايا آخري و كيفية حصول
يوقع العقد ممن له حق التوقيع بالنادي و كذلك الالعب او الالعبة  أو ولي أمرهم في حالة ما إذا كان  -4

  و الناشئات . عب أو الالعبة بمرحلة الناشئينالال
يسجل العقد باإلتحاد المصري لالسكواش و يعتمد الثالث نسخ من اإلتحاد و ذلك بعد سداد الرسوم المقررة  -5

 لمالية المعتمدة باإلتحادالئحة اطبقا ل
ة و يحتفظ النادي يودع نسخة من العقد باإلتحاد المصري لالسكواش و تسلم صورة لالعب أو الالعب -6

 بنسخة من العقد
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لن يعتد من قبل اإلحتاد املصري لالسكواش بأي تعاقدات بني الالعبني أو الالعبات و األندية  -7
طاملا أن هذه العقود غري مسجلة باإلحتاد و يكون اإلحتاد يف هذه احلالة صاحب القرار النهائي يف 

 حالة وجود مشاكل بني الالعب أو الالعبة و ناديه  .  

 

 اإلحتاد نشاط خبطة التسجيل إجراءات
من كل عام علي أن  30/4و ينتهي في  1/7دوري عام ( إعتبارا من  –يبدأ الموسم المحلي ) بطوالت مفتوحة 

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

 حة سلبية ثم إعداد للموسم الجديدرا

 البطوالت املفتوحة
من كل عام بطلب قيد بطولته السنوية المفتوحة  31/5و حتي  15/5م كل نادي خالل الفترة من يتقد -1

الطلب علي ميعادين في شهرين مختلفين  األول  يحتويبخطة نشاط اإلتحاد المصري لالسكواش علي أن 

شرط أن يكون الميعاد أول خميس بالشهر أو ديسمبر إلقامة البطولة  31ديسمبر و الثاني بعد  31 قبل

  مواعيد طبقا للقواعد  المذكورة .الو لن تقبل الطلبات التي لن تتضمن ثالث خميس بالشهر 

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

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

 ن مكان إقامة البطولة في نفس المحافظة التي بها مقر النادي منظم البطولة.يجب ان يكو -

 عدد المالعب التي ستقام عليها البطولة -

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

 البطولة بثالث أيام علي   قبل بداية إلقامة البطوالت والتي تشترط إقامة هذه المرحلة المنظمة 

 األقل  

 البطولة بطلبفي حالة تنظيم بطولة عمومي رجال و سيدات يجب تحديد الجوائز المالية لهذه  -

 قيمتها لإلتحاد المصري لالسكواش مع طلب القيد كضمان لجدية إقامة هذه المرحلة القيد و توريد 

 بها .   و مشاركة الالعبين الكبار 

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

و  1/6اإلتحاد المصري لالسكواش طبقا لالئحة المالية المعتمدة لإلتحاد و ذلك خالل الفترة من 

 .30/6حتي

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

فى مدة ال تتجاوز آخر يوم من تاريخ البطولة  وفى حالة عدم السداد خالل المدة المقررة يوقع على 

 % من الرسوم المقررة و يجوز إيقاف النادي عن تنظيم بطولته القادمة 25النادي غرامة مالية قيمتها 

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

 حالة عدم سداد رسوم قيد البطولة و رسوم التحكيم و جوائز مرحلة عمومي رجال و سيدات 

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

 لوية في المواعيد ألسبقية القيد و سداد رسوم البطولة و التحكيمالمصري لالسكواش و ستكون األو
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تقوم لجنة المسابقات بإعداد جدول مواعيد البطوالت في ضوء الطلبات المقدمة من األندية و كذلك  -7

االرتباطات الدولية و العربية و األفريقية و ارتباطات المحترفين الدولية و إخطار األندية به قبل بداية 

 الموسم 

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

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 عدم إقامتها في  -9

ج.م  B – 10000ج.م للفئة  15000الميعاد المحدد لها يتعرض النادي لغرامة مالية قدرها 

 امة.و ال تدرج بطولة النادي في األعوام التالية حتي يتم سداد الغر Dج.م للفئة  C – 5000للفئة 

 

 الدوري العام
 

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

تي يرغب النادي في يفيد رغبته اإلشتراك بمسابقة الدوري العام موضحا فيه المراحل السنية ال

 االشتراك بها 

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

بها طبقا لما هو وارد بالئحة الدوري العام المصري لألسكواش و المعتمدة من مجلس اإلدارة  و 

 المعلنة في بداية الموسم .

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

 يك بإسم اإلتحاد المصري لالسكواشباإلتحاد نقدا أو بش

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

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

 

 لألندية أعضاء اإلحتادو اإلدارية و الطبية  األجهزة الفنية -: ثالثا
  

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

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

 -عدم قيام النادي بقيد أجهزته الفنية باإلتحاد خالل الفترة المحددة أعاله التالي :يترتب علي 

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

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

 الدوري العام الذي ينظمه اإلتحاد.
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الغير مقيد و الطبي  اإلداريو دوري عام ( يصر الجهاز الفني  –إلغاء نتائج أي مباريات ) بطوالت  -3

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

 
 القواعد املنظمة إلشرتاك الالعبني بالبطوالت و املسابقات

لجنة المسابقات في بداية كل موسم الحد االدني لسن الالعبين و الالعبات الذين سيشاركون بمرحلة  تحدد -1
 سنة . 11تحت 

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

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

 دون التقيد بالسن . PSAكالعبة بال 

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

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

الالعبة مقيدا باإلتحاد المصري لالسكواش و يحمل كارنيه اإلتحاد و مسدد عنه يجب أن يكون الالعب أو  -6
  شتراك السنوي للقيد بواسطة ناديهاإل

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

 المرحلة التالية لها مباشرة .

للالئحة ثم قيامه بعدم اللعب بأحد المرحلتين ا في حالة إشتراك الالعب أو الالعبة في مرحلتين سنيتين طبق -8
 هدرجة من نقاط 150يتعرض الالعب لخصم أو التخاذل طبقا لتقرير البطولة في أي دور من األدوار 

 500ل عن يسدد غرامة ال تقأو و يشارك في البطولة التالية في مرحلة واحدة فقط  األساسيةبمرحلته 
 . العقوبتين مجتمعتينأو م .ج 0010م و ال تزيد عن .ج

علي المواعيد  االعتراضالالعب أو الالعبة في مرحلتين سنيتين بنفس البطولة اليحق لهم  اشتراكفي حالة  -9
مبارياته في مواعيدها المحددة بجدول  أداءالخاصة بالمباريات و يكون الالعب مسئول مسئولية كاملة عن 

في حالة تعارض ميعاد اللعب في المرحلتين يلعب مرحلته األساسية أوال ثم يلعب المباراة و  البطولة المعلن
 ساعة من إنتهاء المبارة األولي  الثانية بعد

 الالعبين او الالعبات بمرحلتين سنيتين  تحت التجربة و يحق لمجلس إدارة اإلتحاد  اشتراكيكون نظام  -10
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  .ل نتيجة تضارب مواعيد المبارياتإلغاء هذا النظام إذا أثبت عدم جدواه و أحدث مشاك       
 أعمارهمتقتصر المشاركة في مرحلة عمومي الرجال و السيدات علي الالعبين و الالعبات الذين ال تزيد  -11

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

 

 القواعد املنظمة إلقامة البطوالت و املسابقات
 

 املفتوحةالبطوالت  -أوال :
 

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

 تغيير المواعيد حسبما يتراىء له يوم الثالثاء مساء و يجوز لإلتحاد المصري لالسكواش

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

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

 بمدة ال تقل عن يومان .

 سوداء  XXالكرات المعتمدة بالبطوالت دانلوب  -4

 بتلعب جميع المباريات بنظام خروج المغلو -5

 ميع المرحلة السنية من خمس أشواطتلعب مباريات ج -6

 نقطة للشوط (  11بنظام نقطة لنقطة ) جميع المراحل السنية و الروادتلعب المباريات ل -7

  لنظارات الواقية أثناء المبارياتيلتزم جميع الالعبين الناشئين و الناشئات أثناء المباريات باستخدام ا -8

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

دقيقة إلحضار الالعب و في حالة عدم حضور الالعب في المدة المقررة تحتسب  15وجود الالعب و منحه 

 (.(W.Oالمباراة 

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

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

 من الحد األقصي للبطوالت المسموح المشاركة بها .

 ة الناشئين و الناشئات للمشاركة بالبطولة بعد عمللفي حالة عدم حضور الالعب أو الالعبة بمرح -ب  

 للبطوالت المسموح المشاركة   الحد األقصي القرعة تحتسب النقاط صفر و تحسب البطولة ضمن       



 اإلحتـــاد املصري لألسكواش
Egyptian Squash Association 

 
 

15 
 

 أما في حالة  ج.م 700و ال تزيد عن  ج.م 300علي الالعب ال تقل عن  مالية و تطبق غرامة بها      

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

 الغرامة. حتى سداد بالبطوالت التالية  المشاركة      

لن يتم إجراء أي تعديالت سواء باإلضافة أو الحذف أو تغيير المرحلة أو تغيير المشاركة في البطولة  -11

 .Closing Date بعد أخر ميعاد لتسجيل األسماء في البطوالت و المحدد بخطاب البطولة 

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

 من قبل لألندية و لن يعتد بغير ذلك عند التسجيل في البطوالت .

 

 الدوري العاممسابقة  -ثانيا:
 

يتم وضع نظام مسابقة الدوري العام و القواعد المنظمة له قبل بداية كل موسم بواسطة لجنة المسابقات و يعتمد 

مع األخذ يف اإلعتبار بأنه يف حالة تضمن من مجلس اإلدارة و يتم إخطار جميع األندية المشاركة به 

و القسم الثاني   نظام الدوري العام ملرحلة عمومي رجال و سيدات لقسمني القسم االول

فإنه لن يشارك بدوري القسم االول إال الالعبني و الالعبات املتعاقدين مع انديتهم 

و تقوم لجنة المسابقات بتقييم مسابقة الدوري العام   و عقودهم موثقة باإلحتاد املصري لألسكواش

ا ما أسفر تقييم المسابقة في نهايتها في نهايتها و يحق للجنة المسابقات تغيير نظام المسابقة في العام التالي إذ

 عن وجود سلبيات بها أثناء التطبيق و عرضه علي مجلس إدارة اإلتحاد العتماده قبل إعالنه . 
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 تصنيف البطوالت و النقاط املرتبطة بها
 تصنيف البطوالت

 ) اجلمهورية  (  Aت  فئة بطوال -1

 لالسكواشالبطولة اإلتحاد المصري المسئول عن تنظيم  -

 (إستاد القاهرة الدولي اإلتحاد )  تقام البطولة بمدينة القاهرة بمالعب -

 ن إقامة البطولة إلي أي مكان آخريحق لإلتحاد نقل مكا -

 صاحب الحق في تسويق هذه البطولة اإلتحاد المصري لالسكواش هو -

 تمنح نقاط لجميع المشاركين . -

   )املناطق (  B فئةبطوالت  -2
 القاهرةبطولة منطقة ** 

 ظيم البطولة إدارة منطقة القاهرةالمسئول عن تن -

 ة المنطقةتقام البطولة بمنطقة القاهرة في أي مكان تحدده إدار -

 المسئولة عن تسويق بطولة المنطقةإدارة منطقة القاهرة هي  -

 . 256تمنح نقاط حتي دور  -

 ** بطولة منطقة األسكندرية 
 البطولة إدارة منطقة األسكندرية المسئول عن تنظيم -

 في أي مكان تحدده إدارة المنطقة تقام البطولة بمنطقة األسكندرية -

 المنطقة إدارة منطقة األسكندرية هي المسئولة عن تسويق بطولة -

 . 256تمنح نقاط حتي دور  -

 ** بطولة منطقة بورسعيد 
 ظيم البطولة إدارة منطقة بورسعيدالمسئول عن تن -

 في أي مكان تحدده إدارة المنطقة البطولة بمنطقة بورسعيدتقام  -

 إدارة منطقة بورسعيد هي المسئولة عن تسويق بطولة المنطقة -

 . 256تمنح نقاط حتي دور  -
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 Cفئة   أنديةبطوالت  -3
 طبقا  ترتيبها مالعب و  8عن فيها هذه البطوالت تقتصر علي األندية اليت ال تقل عدد املالعب ** 

 و الشرطني جمتمعني . 5حيت  1العام للدوري من للدرع 
 
 .تشمل جميع المراحل السنية بما فيها مرحلة عمومي رجال و سيدات - 

 ج.م للسيدات 10000ج.م للرجال و  15000تمنح جوائز مالية بما ال يقل عن  - 

 فقط. 128تمنح نقاط حتي دور  -

 Dفئة أندية بطوالت     -4
 طبقا  ترتيبها مالعب أو  8هذه البطوالت تقتصر علي األندية اليت  تقل عدد املالعب عن ** 

  .ريحيت اآلخ 6للدرع العام للدوري من 
 .تشمل جميع المراحل السنية بما فيها مرحلة عمومي رجال و سيدات -

 .ج.م للسيدات 3000ج.م للرجال و  5000تمنح جوائز مالية بما ال يقل عن   -

 فقط. 64تمنح نقاط حتي دور  -
 اإلحتادبطوالت   -5

 سنة ناشئين و ناشئات. 13-11مرحلتين فقط تشمل بطوالت ينظمها اإلتحاد و -

 .مالعب صالحة للعب عليها 4عن ال تقل عدد المالعب التي تقام عليها البطولة  -

 . 128تمنح نقاط حتي دور  -

 

بمكان  آخر  االستعانة*** في حالة عدم توافر العدد المطلوب من المالعب إلقامة البطولة داخل النادي يتم 
 إلستيفاء العدد المطلوب و يشترط ان يكون المكان اآلخر قريب من النادي منظم البطولة .

 

 نقاط البطوالت
نقطة لكل العب  500يف بداية كل موسم إلي هذه النقاط  أن تضيف  حيق للجنة املسابقات  -

 .و العبة مقابل السلوك و اإللتزام بالتعليمات و اللوائح املنظمة
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 نظام تقييم و تصنيف الالعبني و الالعبات

 .بالموسم الجديد يتم اعتماد آخر تصنيف سابق من اإلتحاد كأساس للمشاركة في اول بطولة  -1

أول كل شهر و أقبل بدأ البطولة التالية ويصدر التصنيف المحلي لالعبين و الالعبات بعد كل بطولة تقام  -2

 -علي أن يشتمل التصنيف علي التالي:في بداية الموسم حسب قرار لجنة المسابقات 

 كود الالعب أو الالعبة  -

 إسم الالعب أو الالعبة رباعيا طبقا لشهادة الميالد -

 عب أو الالعبةالنادي أو الجهة التابع له الال  -

 تاريخ ميالد الالعب أو الالعبة -

 لتي شارك فيها الالعب أو الالعبالبطوالت ا -

 الحاصل عليها الالعب أو الالعبة عدد النقاط -

 .األكبرففي حالة تساوي العبين او العبتين في عدد النقاط يتم ترتيبهم طبقا لتاريخ الميالد األصغر  -3

 

 

فيما بين الالعبين أو الالعبات الخاسرين بهذا الدور و من خالل لعب مباريات  8إلي  5سيتم ترتيب الالعبين من 

 -التالية :علي النقاط  8إلي  5الالعبات من  سيحصل الالعبين /

 نقطة ( . 1200% من نقاط الجدول أعاله ) 100الخامس يحصل علي 

 % من نقاط الجدول أعاله 95السادس يحصل علي 

 % من نقاط الجدول آعاله .90السابع يحصل علي   

 % من نقاط الجدول أعاله . 85الثامن يحص علي    

 

 

 البيــان

 املراكز والنقاط املرتبطة بها
 256 129/256 65/128 33/64 17/32 ت9/16 ر9/16 5/8 الرابع الثالث الثاني األول

 فأكثر
بطولة 

 اجلمهورية
 Aفئة 

3000 2100 1600 1400 1200 800 700 600 400 300 200 100 

بطوالت 
فئة   املناطق
B 

1800 1450 1200 1000 900 600 525 450 320 240 150  

بطوالت أندية 
   C 1350 1087.5 900 750 675 450 395 337.5 240 180فئة 

بطوالت أندية 
    D 1150 925 765 640 575 380 335 285 205فئة 

بطوالت 
   60 80 112.5 130 150 225 300 300 362.5 450 اإلحتاد
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 -حيسب التصنيف اخلاص بالالعبني و الالعبات  بأحد الطرق التالية:
 
 -املتوسط املتغري طبقا للجدول التالي: طريقة  -1

 

 بأنواع البطوالت املشروططريقة جمموع النقاط  -2
 فضل نتائج ألربع بطوالت أندية (.) بطولة الجمهورية+ نقاط أفضل بطولتين من بطوالت المناطق+ نقاط أ

 

 بأنواع البطوالت  املشروطالغري طريقة جمموع النقاط  -3
بطوالت و  6أساس مجموع أفضل عدد علي  لجميع المراحل** يحسب التصنيف الخاص بالالعبين و الالعبات 

 . حد أقصيبدون 

 . حد أقصيبدون ** يحق لالعب المشاركة في المرحلة السنية األعلي 

البطوالت الداخلة في حساب التصنيف لالعب البطولة ضمن ** إذا حصل الالعب أو الالعبة علي نقاط صفر تحسب 

 . أو الالعبة 

حيدد الطريقة اليت سيتم إحتساب التصنيف بها يف رة اإلحتاد قرار او يصدر من جملس إد
 بداية كل موسم و يعلن .

 
 

 

 
 عدد البطوالت املشارك فيها الالعب أو الالعبة

 

 
 الداخله يف حساب املتوسط البطوالتأفضل عدد 

 
 املتوسط

 9القسمة علي  بطوالت  9أفضل  10و حتي  1من 

 11القسمة علي  بطوالت 9أفضل  11

 12القسمة علي  بطوالت 10أفضل  12

 14القسمة علي  بطوالت  11أفضل  13

 15القسمة علي  بطوالت 12أفضل  14

 16القسمة علي  بطوالت  13أفضل  17و حتي  15من 
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 إجراءات عمل القرعة اخلاصة بالبطوالت و الدوري العام
و يحق للجنة المسابقات نقل مكان عمل  في مقر اإلتحاد المصري لالسكواش يكون مكان عمل القرعة -1

 القرعة في بعض الحاالت االستثنائية  .

دوري ( و آخر  –يقوم اإلتحاد المصري لالسكواش بإخطار جميع األندية بميعاد عمل القرعة ) بطوالت  -2

 ميعاد إلرسال األسماء و يجب أن يكون آخر ميعاد قبل بدأ البطولة بأسبوعان. 

يتم عمل القرعة في حضور عضو من لجنة المسابقات و حضور مندوب واحد فقط من كل نادي مشترك  -3

 .و يكون هذا المندوب مفوض رسميا من ناديه لحضور القرعةبالبطولة 

 .لي األقل من تاريخ بداية البطولةيكون ميعاد عمل القرعة الخاصة بالبطوالت قبل أسبوع ع -4

يكون ميعاد عمل القرعة العلنية الخاصة بالدوري قبل ميعاد بداية الدوري المحدد بالئحة الدوري العام  -5

 بأسبوعين . المعلنة في بداية كل موسم 

  Drawالقواعد املنظمة لعمل ال 

 -يتم عمل القرعة الخاصة بالبطوالت طبقا ألحد الطرق التالية :

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

 -قرعة من دورين  كالتالي :*** 

- Draw (16 )     العبين مصنفين 8رئيسي أول 

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

 الرئيسي

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

 فقط 

 8في أحد المراحل السنية بأي بطولة أقل من إذا كان عدد الالعبين أو الالعبات  -

العبين / العبات و كانت هناك بطوالت أخري تقام في نفس التوقيت سوف يتم ضم 

عبين / الالعبات في جميع البطوالت و تنفيذ هذه المرحلة ضمن البطولة األعلي الال

 عدم وجود بطوالت أخري في نفس التوقيت  .تصنيفا أو إلغاء المرحلة في حالة 

-  

 و يصدر قرار من جملس إدارة اإلحتاد يف بداية كل موسم حيدد طريقة عمل القرعة و يعلن علي مجيع األندية.
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 عمل القرعة اخلاص بالبطوالتإجراءات 
 

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

 .لة قبل بداية البطولة بعشرة أياممنظم البطو

 

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

 .مراحل السنية المشتركة بالبطولة ال

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

القرعة الخاصة بمرحلتي تحت  إعاددة التصنيف قبل عمل للجنة المسابقات  يجوزالحقيقي ألي ظروف 

 ثم  50حتي تصنيف رقم   PSAالالعبات طبقا لتصنيف  والالعبين  و ذلك بترتيبسنة فقط  19و  17

  . من وصل للدور قبل النهائي ببطولة العالم للنلشئين و الناشئات

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

 العبني (   8قرعة األدوار الرئيسية ) 
 
  (1الخانة رقم )      المصنف األول 

  

  (16الخانة رقم )      المصنف الثاني 
 

  

  ( 12و  5الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع 
 

( و المسحوب ثانيا في 5و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 0(12الخانة رقم )

 

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

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

 
 يكتمل الDraw  العبين الفائزين باألدوار التمهيدية و يتم إسقاطهم بالقرعة من أعلي إلي  8بوصول ال

  Draw 0أسفل ال 
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Draw 16 العب 
 

  (1الخانة رقم )      المصنف األول 

  
  (16الخانة رقم )      المصنف الثاني  

 
  (12و  5الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع 

  

 (12لمسحوب ثانيا في الخانة رقم )( و ا5فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )و يتم سحب قرعة 
 

  (14 -10-7-3الخانات أرقام )          8إلي  5المصنفين من  

 

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

 
  (15-13-11-9-8-6-4-2الخانات أرقام )         16إلي  9المصنفين من 

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

Draw 32 العب 
 

  (1الخانة رقم )      المصنف األول  

 
  (32الخانة رقم )      المصنف الثاني  

 
  (24و  9الخانة رقم )    المصنف الثالث و الرابع 

  

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

  ( 28-20 - 13- 5نات أرقام )الخا      8إلي  5المصنفين من  

 

( 13( و المسحوب ثانيا في الخانة رقم )5و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 0(28مسحوب رابعا في الخانة رقم )( و ال20و المسحوب ثالثا في الخانة رقم )

  22-18-15-11-7-3الخانات أرقام )          16إلي  9المصنفين من-
26-30) 
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ألسفل طبقا لترتيب سحبهم و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يتم إسقاطهم في الخانات المذكورة أعاله من أعلي 
  بالقرعة

 

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

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

 

Draw 64 العب 
 

  (1الخانة رقم )      المصنف األول  

  (64الخانة رقم )      المصنف الثاني  

  (48و  17الخانة رقم )     المصنف الثالث و الرابع  

مسحوب ثانيا في الخانة رقم ( و ال17و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )و يتم سحب قرعة فيما بينهم 
(48)0 
  (56 -40 – 25 –9الخانات أرقام )      8إلي  5المصنفين من  

( 25( و المسحوب ثانيا في الخانة رقم )9و يتم سحب قرعة فيما بينهم و يوضع المسحوب اوال في الخانة رقم )
 (56مسحوب رابعا في الخانة رقم )( و ال40الخانة رقم )و المسحوب ثالثا في 

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

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

 

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

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

 
 * 14-12-10-8-6-4-2الخانات أرقام )          64إلي  33المصنفين من-

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

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

 وضع الالئحة الخاصة بها و المصري لألسكواش  اإلتحادالمشكلة بواسطة *** تتولي لجنة الحكام 

 . ي لالسكواش لالعتماد و العمل بهاالمصر تعرض علي مجلس إدارة اإلتحاد     

 القومية  املنتخبات
 

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

اختيار الالعبين و الالعبات أعضاء  وضع القواعد و األسس التي سوف يتمبداية كل موسم 

المنتخبات القومية علي أساسها و تعرض علي مجلس إدارة اإلتحاد للمناقشة و اإلقرار و االعتماد 

 و العمل . النهائي و يتم اإلعالن عنها و يتم إخطار جميع األندية بها

 

 نظام حتفيز الالعبني والالعبات مبنتخبات الرجال و السيدات
 

اد المصري لالسكواش اهمية كبيرة في االستعداد والتحضير ببرنامج تدريبي مميز يضع االتح

لمنتخبي  مصر للرجال و السيدات  بهدف الحفاظ علي صدارة العالم لرياضة االسكواش والمحافظة 

مع  للمنافسةستوي الرجال أو السيدات وذلك على لقب بطولة العالم للفردى والفرق سواء علي م

هونج كونج و باقي الدول  –فرنسا  –ماليزيا   –استراليا  –باكستان  –اكبر دول العالم "انجلترا 

 دولة.  20التي يزيد  عددهم عن 

 
 قوام منتخبات الرجال و السيدات

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

 االول فى التصنيف الدولى للمشاركة فى بطولة العالم للرجال بجانب الالعبين األساسيين. 

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

 الالعبات االساسيين .يدات بجانب االول في التصنيف الدولي للمشاركة في بطولة العالم للس
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 ً هدف اخلطة  -اوال:

 المنافسة علي لقب بطولة العالم للرجال اسكواش للفردى والفرق  -

 المنافسة علي لقب بطولة العالم للسيدات اسكواش للفردى والفرق -

 الحفاظ على صدارة العالم لرياضة االسكواش -

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

 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 والالعباتيتم       

 للرجال والسيدات وهم يمثلوا قوام منتخب مصر القومى المشاركين فى تدريبات المنتخبات القومية    

 وخطة االعداد و يذاً لبرنامجللرجال اسكواش ومنتخب مصر القومى للسيدات اسكواش وذلك تنف     

 -يكون هذا الدعم كالتالي:     

 )أ( منتخب الرجال
 

 الشهرى  الدعم (  PSAتصنيف   ) املركز
 جنيه  4800 1املصنف 

 جنيه 3600 4و حيت  2املصنف من 

 جنيه 3000 10و حيت  5املصنف من 

 جنيه  1800 20و حيت  11املصنف من 
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 )ب( منتخب السيدات 
 

بالنسبة لمنتخب السيدات يكون صرف دعم المعيشة الشهري ألول اربع العبات فى التصنيف 

 جنيه شهرياً لكل العبة. 3000قيمته  WSAالدولى 

 
المصري لألسكواش يحدد فيه مدة  اإلتحادبقرار من مجلس إدارة هذا ويتم الصرف 

 . المنتخبات  في صالح  لما يراه الصرف بدايتها و نهايتها طبقا 
 

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( املشاركات اخلارجية

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

PSA  ألول العبتان فى التصنيف الدولى ً للمنتخب   PSAللمنتخب القومى للرجال وأيضا

 .و يكون الصرف بقرار مجلس اإلدارة طبقا لخطط اإلعداد القومى للسيدات

 

جراء عمل مقرتح إلقبل بداية أي موسم رياضي و املصري لألسكواش  للجنة املسابقات باإلحتادو حيق 

علي جملس بعد ذلك و عرضها و مناقشتها مع األندية  الالئحة الفنيةتعديالت علي بنود بعض ال

و يعترب إعتماد إدارة اإلحتاد املصري لألسكواش لإلعتماد  و العمل بها فور إعتماد جملس الإلدارة هلا 

هذه الالئحة من قبل اجلمعية العمومية تفويضا جمللس إدارة اإلحتاد املصري لألسكواش إلجراء هذه 

  .التعديالت و إعتمادها 
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 ننشاط مسابقات االكادمييات لصغار الس
 

من آجل العمل على حتقيق األهداف الرئيسية جمللس ادارة االحتاد املصرى لالسكواش 
 -واملتمثلة فى التالي :

 
 اتساع قاعدة الممارسة لرياضة االسكواش. -

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

 بالطريقة الصحيحة.تعريف المشاركين على قوانين اللعبة وكيفية ممارستها  -

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

 من األبطال يتواصل مع أبطال مصر والعالم الحاليين لالسكواش.

 
وحتقيقًا لتلك األهداف ولتفعيل اتساع قاعدة املمارسة بالنشاط احمللى لالحتاد 

 -يتم عمل ما يلى:
عمل مهرجانات للبراعم والناشئين والناشئات للمشاركين فى أكاديمية االتحاد لصغار السن  -

بالمشاركة مع المدارس واألكاديميات على مستوى الجمهورية بجميع مديريات الشباب 

 بمحافظات الصعيد 

يتم التنسيق والمتابعة مع مدارس وأكاديميات االسكواش باالندية لصغار السن لتسجيلهم  -

مقابل سداد الرسوم السنوية والتى يتم تحديدها فى الالئحة المالية الداخلية  جالت االتحادبس

لالتحاد والمعتمدة من الجمعية العمومية لالتحاد فى اول اجتماع جمعية عمومية قادم وتفعيل 

نشاطهم على موقع االتحاد بملفات خاصة بهم مما يزيد من مشاركتهم ويتم هذا تحت االشراف 

 اشر من االتحاد المصرى لالسكواش.المب

يتم تحديد عدد ال يقل عن خمس تجمعات خالل سنة النشاط على هامش بطوالت المناطق  -

 والجمهورية والتجمع األخير للدورى العام المصرى.
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 -يتم من خالل توسيع قاعدة الممارسة فى جميع أنحاء الجمهورية التالي : -

 للعبة بين البراعم والناشئين والناشئات. ا. توفير المنافسة واالحتكاك المباشر

 ب. اكتشاف عناصر جديدة من الالعبين والالعبات المميزين.

جـــ. إيجاد تنسيق بين المسئولين عن المشروع ومثيلهم باألندية المسئولين عن انتاج جيل جديد 

 من الالعبين.

 

 االجراءات التنفيذية ألكادمييات صغار السن
 

 باإلحتادقيد األكادمييات 

  تتقدم أكاديميات األندية لصغار السن لإلنضمام لنشاط مسابقات اإلتحاد المصرى لالسكواش

بطلب الى المدير التنفيذى لالتحاد بعد دفع الرسووووم المخصوووصوووة لذلك على أن يرفق بالطلب 

 المستندات اآلتية:

 البريد االليكترونى. -التليفون والفاكس  -الرقم البريدى  -بيان المقر الرئيسى لألكاديمية  .1

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

 اسم المدير الفنى المسئول عن االكاديمية. .3

 قيد الالعبني والالعبات

 .30/11وحتى  1/11تحدد فترة القيد السنوية لالعبين والالعبات باالتحاد خالل الفترة من  .1
 تحاد المصرى لالسكواش.يتم سحب استمارات القيد من مقر اال   .2
يتم ملء استتتتتتتمارات القيد من اصتتتتتتل وصتتتتتتورة وتعتمد بختم االكاديمية أو النادى مرفق بكل  .3

 2استتتتتمارة قيد أصتتتتل شتتتتهادة الميالد فقط فى حالة قيد الالعب او الالعبة ألول مرة وعدد 
 لكل العب او العبة. 6×  4صورة شخصية مقاس 

 استخراج كارنيه لدى االتحاد المصرى لالسكواش. تسدد رسوم القيد المقررة وكذلك رسوم .4
ستتتنة  11ال يحق لالعب المستتتجل فى نشتتتاطات بطوالت االتحاد المصتتترى لالستتتكواش تحت  .5

 لالشتراك فى نشاط االكاديميات.
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 مهرجان األكادمييات

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

 من كل عام بطلب قيد المهرجان )أو البطولة(  30/11حتى  1/11رة من تتقدم كل أكاديمية خالل الفت

 -الى االتحاد المصرى لالسكواش مع توضيح:

مرحلة تنافس  -سوونوات   6عدد مسووتويات المهرجانات التى ترغب االكاديمية فى االشووتراك فى )مبتدئين تحت  -

 سنوات . 8مرحلة تنافس متقدمة تحت  -سنوات 7ابتدائية تحت 

 ميعاد ومكان إقامة المهرجان )ميعاد بديل له تاريخ البداية والنهاية(. -

 أن يكون مكان إقامة المهرجان فى نفس المحافظة التى بها مقر االكاديمية. -

 عدد المالعب التى سيقام عليها المهرجان. -

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

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

 إنتهاء المهرجان.

يحق للجنة المسوووابقات تعديل مواعيد المهرجان المرسووولة من االكاديمية بما يتماشوووى مع الخطة العامة لنشووواط  -

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

 يجب أن يقام المهرجان فى مدة ال تزيد عن خمسة أيام تبدأ من يوم الخميس صباحاً وتنتهى يوم االثنين مساًء. -

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

سوووط لكل أكاديمية نهائي من متوسوووط كل مرحلة سووونية مشووواركة بها لتحديد المراكز األربعة يتم عمل متو -

 األولي.

يتم  صرف مكافئات مالية للمراكز األربعة األوائل لكل أكاديمية يحددها مجلس إدارة االتحاد المصري  -

من األول وحتى  لالسكواش وكذلك مكافئات مالية لمدرب او المسئول عن األكاديمية الحاصلة على مركز

 الرابع.

 يتم تسليم جوائز عينية لالعبين الحاصلين على مراكز من األول وحتى الرابع لكل مرحلة. -

يجوز لكل أكاديمية وضع إعالناتها في مكان المهرجان من )تليفونات،فاكس، عنوان، لوجو األكاديمية  -

 .....الخ(

ية وبما ال يتعارض مع لوائح وقوانين كل نادي وذلك بعد تحديد عدد اإلعالنات المسموح بها لكل أكاديم -

 أو أكاديمية مستضيفة للمهرجان.

 جنيها مصريا كرسم اشتراك لكل العب او العبة مشارك بالمهرجان.75يدفع مبلغ  -
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( يتم عمل اختبارات للمشاركين مع تواجد الحكم والمدير 6بالنسبة لمهرجانات المبتدئين حديثا تحت ) -

 -الملعب لإلرشاد والتدخل بالنصائح والتوجيهات  وتكون االختبارات كاالتى: الفني أو المدرب داخل

 

 

  مع املدرب 

o  لعبStraight (   مرات10من اإلمام عدد) 

o  لعبCross (    مرات10من اإلمام عدد) 

o  لعبSide Wall (مرات10من الخلف عدد ) 

 فردى 

o (5لعب عدد)  مراتStraight .من الخلف 

o (5لعب عدد )Drop Shot .من اإلمام 

 

( يتم عمل اختبارات للمشاركين مع تواجد الحكم 7_ بالنسبة لمهرجانات المرحلة تنافس ابتدائية تحت )

 -او المدرب وتكون االختبارات كاالتى:

 مع املدرب 

 ( مرات ومن منتصف الملعب.10من اإلمام عدد) Straightلعب 

 ( مرات ومن منتصف الملعب.10من اإلمام عدد ) Crossلعب 

 من يمين وشمال. Side Wallلعب 

 من منتصف الملعب. Drop Shotلعب 

 فردى 

     Straight ( مرات على عالمة مميزه على األرض والحائط.10عدد ) 

 (   مرات من اإلمام على عالمات مميزة.10) Drop Shotلعب      

( يتم عمل اختبارات للمشاركين مع تواجد 8بالنسبة لمهرجانات المرحلة التنافسية المتقدمة تحت )  -

 الحكم او المدرب وتكون االختبارات كاالتى:
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  مع املدرب 

 من اليمين والشمال مع بعض. Straightلعب  

 من اليمين والشمال مع بعض. Crossلعب 

 من اليمين والشمال. Side Wallلعب 

 من منتصف الملعب يمين وشمال مع بعض. Drop Shotلعب 

 لعب لوب من اإلمام.

 فردى 

 ( مرات على عالمة مميزة على األرض والحائط.15عدد ) Straightلعب 

 ( مرات من اإلمام على عالمة مميزة.15) Drop Shotلعب 

 ( مرات كحد ادني.10لعب مروحة عددا )

 

للجنة المسابقات بالتنسيق مع المدير الفني لالتحاد المسئول هذه االختبارات تعتبر استرشادية ويحق  -

 عن األكاديمية بالتعديل في المستوى أو كم االختبارات واإلعالن عنها قبل بداية المهرجان.

 

 يلتزم جميع الالعبين  الالعبات إثناء المباريات باستخدام النظارات الواقية. -

 

حاد المصري لالسكواش في حضور لجنة المسابقات أو ما يتم عمل قرعة دوري األكاديميات بمقر االت -

 ينوب عنها في االتحاد وحضور مندوب واحد من كل أكاديمية.
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 جزاءات الالعبني و الالعبات
 

من مجموع نقاطه و غرامة  نقطة 100خصم العبة التحكيم للمباريات يتم في حالة رفض الالعب أو ال -1

 .ج.م أو أحد هاتين العقوبتين  400مالية قدرها 

لالعتراض أثناء المباراة او بعدها  األدواتفي حالة ارتفاع صوت الالعب أو الالعبة باالعتراض أو رمي  -2

ج.م و ال تزيد  500و غرامة مالية ال تقل عن  250نقطة و ال تزيد عن  50يخصم منه نقاط ال تقل عن 

 .ج.م أو أحد هاتين العقوبتين  1000ن ع

زة في حالة تشجيع الالعب أو الالعبة من قبل أولياء أموره أو مدربيه أو مشجعيه من ناديه بطريقة مستف -3

و المشجع من حضور البطولة ة و يحرم ولي ااالمر أو المدرب أنقط 50و غير الئقة يخصم من الالعب 

 التالية .

في حالة قيام ولي األمر باإلعتراض أثناء المباراة أو بعد المباراة بإستخدام الصوت العالي أو المشاجرة  -4

ج.م أو احد هاتين  2000و غرامة مالية قدرها أو التشويح يحرم من حضور أول بطولة تالية للواقعة 

أو أي العب آخر و في حالة و ال يتواجد بالمرة داخل منطقة المالعب سواء في مباراة نجله العقوبتين 

 اإليقاف طوال الموسم من حضور نشاط اإلتحاد بالكامل .الغرامة المالية مع التكرار تتضاعف 

نف مع الالعب سواء بالضرب أو األم ( أو مدرب الالعب بإستخدام الع –في حالة قيام ولي اآلمر ) األب  -5

بالبطوالت او الدوري العام يتم إيقاف ولي األمر  أثناء مشاركة الالعبب أو التلفظ بألفاظ غير الئقة الجذ

مع دفع غرامة مالية قدرها  أو المدرب عن حضور البطوالت أو الدوري أربع بطوالت او دوري  متتالية 

 .ج.م أو احد هاتين العقوبتين  4000

عن ممارسة النشاط أو الالعبة بالقول أو الفعل علي الزميل بالملعب يوقف الالعب تعدي الالعب أو الالعبة  -6

فورا و يحال امر الالعب أو الالعبة لمجلس إدارة اإلتحاد المصري لالسكواش  التخاذ العقوبة المناسبة 

 أيام من تاريخ الواقعة .  7بعد التحقيق معه في مدة ال تتجاوز 

فورا عن ممارسة أو الالعبة بالقول أو الفعل علي حكم المباراة يتم إيقاف الالعب تعدي الالعب أو الالعبة  -7

لمجلس إدارة اإلتحاد المصري لالسكواش  التخاذ العقوبة المناسبة أو الالعبة النشاط و يحال أمر الالعب 

 أيام من تاريخ الواقعة .  7بعد التحقيق معه في مدة ال تتجاوز 

و الالعبة أفي حالة حدوث أي تعدي بالقول أو الفعل من المدرب أو ولي األمر أو أي مسئول تابع لالعب  -8

يحال األمر لمجلس إدارة اإلتحاد المصري لالسكواش التخاذ يتم اإليقاف فورا عن حضور نشاط اإلتحاد و 

 العقوبة المناسبة.
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تعمد الالعب إعاقة زميله داخل الملعب أو شده أو جذبه يحق للحكم التالي و غير النظيف في حالة اللعب -9

:- 

 إنذار أول مرة .***منح الالعب القائم بهذه األفعال 

 ة علي الالعب القائم بهذه األفعال.ي*** في حالة التكرار ثاني مرة إحتساب نقطة جزائ

 *** في حالة التكرار ثالث مرة إحتساب شوط علي الالعب القائم بهذه األفعال.

 *** في حالة التكرار رابع مرة إحتساب المباراة علي الالعب القائم بهذه األفعال .

 عدم التقيد بهذا الرتتيب فى العقوبة وإختاذ مايراه مناسبَا للواقعة . وحيق للحكم
في حالة تعمد إضاعة الوقت من خالل مسح النظارة بصورة متكررة غير طبيعة و المشي خالل مسحها  -10

 -داخل الملعب أو فك رباط الحذاء و ربطه يحق للحكم التالي :

 مرة .***منح الالعب القائم بهذه األفعال إنذار أول 

 *** في حالة التكرار لثاني مرة أو أكثر يتم إحتساب نقطة جزائية علي الالعب القائم بهذه

 األفعال. 

في حالة رغبة الالعب في تغيير أحد أدوات اللعب نتيجة التلف كالمضرب أو الحذاء أو التي شيرت أو  -11

العب عن المدة القانونية يحسب ثانية للتغيير فإذا تأخر ال 90أو النظارة يمنح الحكم الالعب  الشورت

 عليه الشوط ثم يمنح فترة الراحة المقررة بين الشوطين فإذ لم يحضر يحسب عليه المباراة . 

أي دور من األدوار يحرم الالعب أو الالعبة  فيالالعب أو الالعبة خالل البطولة عدم حضور في حالة  -12

و تعد بطولة و يتم مخاطبة النادي بهذا الشأن ررة نقاط البطولة نهائيا و يخضع للغرامة المالية المقمن 

 من الحد األقصي المسموح اللعب به .

في حالة عدم حضور أو انسحاب العبين أو العبتان من مباراتهما معا في أي دور من أدوار البطولة   -13

يراه مناسبا كل منهم من نقاط البطولة بالكامل و يرفع األمر لمجلس إدارة اإلتحاد التخاذ ما  حرمانيتم 

 من عقوبات  .  

في حالة إشتراك الالعب أو الالعبة في بطولة دولية و بطولة محلية في نفس التوقيت و عدم قيامه  -14

باللعب في البطولة المحلية رغم وجود إسمة بالدرو الخاص بالبطولة يتم إيقاف الالعب أول بطولتين 
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يرفع االمر لمجلس إدارة اإلتحاد إلتخاذ ما يراه و في حالة التكرار ج.م  1000و غرامة مالية قادمتين 

 . مناسبا من عقوبات 

يمنع منعا باتا جلوس ولي أمر الالعب أو مدربه بجوار الحكام أثناء تحكيم مباراة نجله / العبه و يقوم  -15

الحكم بطلب إنصرافه و في حالة اإلصرار علي الجلوس يتم إيقاف المباراة لمدة دقيقة و نصف لحين 

ف ولي األمر أو المدرب و في حالة عدم اإلنصراف تحسب علي الالعب نقطة جزائية ثم شوط ثم إنصرا

 المباراة طالما أستمر في الجلوس.

 في حالة قيام المدرب أو ولي األمر بتوجيه الالعب أو إعطاؤه تعليمات أثناء لعب المباراة و هو داخل-15

 -تصاعديا دون التقيد بالرتتيب : حيق للحكم إختاذ القرارات التاليةالملعب      

 *** تحذير المدرب أو ولي األمر بعدم التحدث .            

 . من خالل الحكم العام او مدير البطولة  *** إبعاد المدرب أو ولي األمر من المباراة  

 *** أحتساب نقطة جزائية  علي الالعب .  

 *** احتساب شوط علي الالعب .  

 باراة علي الالعب .*** احتساب الم  

 مع ضرورة رفع تقرير للجنة املسابقات بالواقعة لعرضه علي جملس اإلدارة إلختاذ مايراه من عقوبات .

 بالقول أو الفعلمن التحدث لحكم المباراة أو التعليق علي قراراته في حالة قيام المدرب أو ولي االمر ب -16

حيق للحكم إختاذ القرارات التالية تصاعديا اإلستظراف (  –اإلستهزاء  –السخرية   -التهكم   ) 

 -دون التقيد بالرتتيب :

 *** تحذير المدرب أو ولي األمر بعدم التحدث .

 *** أحتساب نقطة جزائية  علي الالعب .

 *** احتساب شوط علي الالعب . 

 *** احتساب المباراة علي الالعب .   

 املسابقات بالواقعة لعرضه علي جملس اإلدارة إلختاذ مايراه من عقوبات .مع ضرورة رفع تقرير للجنة 

في حاالت التقدم لإلتحاد المصري لالسكواش بشكاوي سواء من الالعبين أو األندية في البطوالت أو  -17

 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 .


