اإلحتـــاد املصري لألسكواش
Egyptian Squash Association

أسس إختيار الفرق واملنتخبات القومية ملوسم ٢٠٢٠- ٢٠١٩

أوال -:البطوالت الدولية للناشئني و الناشئات -:
قوام الفريق  5العبني/العبات -:
يتم إختيارهم طبقا للرتتيب و األولويات التالية -:




عدد  2العب  /العبة يتم إختيارهم طبقا آلخر تصنيف محلي صادر .
عدد  2العب  /العبة يتم إختيارهم طبقا آلخر تصنيف صادر لتجارب المنتخبات القومية.
عدد  1العب  /العبة رؤية فنية و ذلك في الحاالت التي تستوجب إستخدام الرؤية الفنية علي أن يتوافر في الالعب /
الالعبة المختار كرؤية فنية أحد الشروط التالية -:
 وصول الالعب /الالعبة للدور القبل النهائي لبطولة الجمهورية بنفس المرحلة السنية المختار بها أو المرحلةاألدني .
 وصول الالعب  /الالعبة للدور قبل النهائي لبطولة إنجلترا المفتوحة أو بطولة أمريكا المفتوحة لنفسالمرحلة السنية المختار بها أو المرحة األدني .
 -ترتيب الالعب  /الالعبة ال  PSAحتي تصنيف .50

و يف حالة عدم احلاجة للرؤية الفنية يتم إختيار الالعب  /الالعبة اخلامس طبقا آلخر تصنيف حملي صادر .

تم استحداث تجارب المنتخبات القومية لتكون من ضمن جدول المسابقات وتاريخها محدد من بداية الموسم وتكون مابين أفضل ٨
العبين أو العبات على حسب أخر تصنيف صادر قبل تاريخ التجارب ولن يسمح باإلستثناءات في ذلك .
إذا كان التصنيف النهائي ألول  2العب  /العبة لتجارب المنتخبات هو نفس التصنيف المحلي الصادر للبطوالت فسيتم إختيار
للمصنف  /المصنفة  3و  4في التصنيف النهائي لتجارب المنتخبات القومية ليكونوا العناصر المكملة للمنتخب بدون الرؤية الفنية.
سوف يكون هناك مباريات بقرعة البطوالت ما بين الالعبين و الالعبات الخاسرين في الدور الربع نهائي ( دور الثمانية ) لتحديد
الترتيب من الخامس وحتي الثامن .

ثانيا -:بطوالت العامل للناشئني و الناشئات حتت  19سنة -:
قوام املنتخب  6العبني/العبات -:
يتم إختيارهم طبقا للرتتيب و األولويات التالية -:




عدد  2العب  /العبة يتم إختيارهم طبقا آلخر تصنيف محلي صادر .
عدد  2العب  /العبة يتم إختيارهم طبقا آلخر تصنيف صادر لتجارب المنتخبات القومية.
عدد  2العب  /العبة رؤية فنية و ذلك في الحاالت التي تستوجب إستخدام الرؤية الفنية علي أن يتوافر في الالعب /
الالعبة المختار كرؤية فنية أحد الشروط التالية -:
 وصول الالعب  /الالعبة لبطولة العالم للناشئين و الناشئات السابقة للدور قبل النهائي . وصول الالعب /الالعبة للدور القبل النهائي لبطولة الجمهورية تحت  17أو  19سنة . وصول الالعب  /الالعبة للدور قبل النهائي لبطولة إنجلترا المفتوحة أو بطولة أمريكا المفتوحة لمرحلةتحت  17أو  19سنة .
 -ترتيب الالعب  /الالعبة ال  PSAحتي تصنيف .50
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و يف حالة عدم احلاجة للرؤية الفنية يتم إختيار الالعب  /الالعبة اخلامس و السادس طبقا آلخر تصنيف حملي
صادر .
تم استحداث تجارب المنتخبات القومية لتكون من ضمن جدول المسابقات وتاريخها محدد من بداية الموسم وتكون مابين أفضل 8
العبين أو العبات على حسب أخر تصنيف صادر قبل تاريخ التجارب ولن يسمح باإلستثناءات في ذلك .
إذا كان التصنيف النهائي ألول  2العبين  /العبات لتجارب المنتخبات هو نفس التصنيف المحلي للبطوالت فسيتم إختيار للمصنف /
المصنفة  3و  4في التصنيف النهائي لتجارب المنتخبات القومية ليكونوا العناصر المكملة للمنتخب بدون الرؤية الفنية.

سوف يكون هناك مباريات بقرعة البطوالت ما بني الالعبني و الالعبات اخلاسرين يف الدور الربع نهائي ( دور
الثمانية ) لتحديد الرتتيب من اخلامس حيت الثامن .
اإلحتاد املصري لألسكواش
جلنة املسابقات

