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نظام و إجراءات التسجيل مبسابقة الدوري العام
 -1يكون نظام الدوري للموسم  2018/2017بنظام الدور الواحد .
 -2تقام المباريات يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا في المواعيد المحددة بجدول المسابقات .
 -3يتكون نظام الدوري العام خالل الموسم  2018/2017من أربع فرق لكل نادي تمثل جميع المراحل السنية
 -4يكون تكوين الفرق كالتالي -:
*** فريق الناشئبن ( 15العب يمثلون خمس مراحل سنية بواقع  3العبين بكل مرحلة ).
*** فريق الناشئات ( 15العبة يمثلون خمس مراحل سنية بواقع  3العبات بكل مرحلة ).
*** فريق عمومي رجال و سيدات (  3العبين  +العبتان )

.

*** فريق الرواد فوق  35و  3 ( 45العبين فوق  2 – 35العب فوق .) 45
 -5يتقدم كل نادي خالل الفترة من  2017/6/23و حتى  2017/7/31بحد أقصي الساعة الخامسة بطلب
يفيد رغبته االشتراك بمسابقة الدوري العام موضحا فيه المراحل السنية التي يرغب النادي في االشتراك بها .
 -6يرفق بطلب االشتراك كشوف بأسماء الالعبين في كل مرحلة سنية يرغب النادي في االشتراك بها .
 -7بالنسبة لفرق الناشئين و الناشئات الحد األدني للمراحل المشترك بها ( ثالث مراحل سنية عدد  9العبين
للناشئين – ثالث مراحل سنية للناشئات  9العبات ) .

 -8يسمح بقيد الالعبين و الالعبات بمسابقة الدوري العام كالتالي-:
-

يسمح بتسجيل الناشئين و الناشئات تحت  15-13-11بمرحلتين سنيتين في مراحل الناشئين و
الناشئات فقط .

 يسمح بتسجيل الناشئين و الناشئات تحت  19-17بمرحلتين سنيتين في مراحل الناشئين و الناشئاتباإلضافة للتسجيل في مرحلة عمومي رجال و سيدات .

2

و في جميع الحاالت يشارك الالعب يوم المباراة في مرحلة سنية واحدة فقط و إذا تم فصل مرحلة
عمومي الرجال و السيدات لتلعب في يوم أخر تعتبر هذه المباراة مباراة منفصلة و يسمح فيها
بمشاركة الالعبين المقيدين بمرحلة عمومي الرجال و السيدات دون قيود.
 -9بالنسبة لمراحل الناشئين و الناشئات يتم ترتيب الالعبين و الالعبات طبقا ألخر تصنيف صادر بالموسم
المنقضي أما بالنسبة لمرحلة العمومي يتم ترتيب الالعبين طبقا آلخر تصنيف عالمي للرجال  PSAحتى
ترتيب رقم  70ثم ترتيب الباقي طبقا ألخر تصنيف محلي صادر الموسم المنقضي و ترتيب الالعبات طبقا
آلخر تصنيف عالمي  WISAحتي تصنيف  50ثم ترتيب الباقي طبقا ألخر تصنيف محلي صادر الموسم
المنقضي .

 -10تحدد الفترة من  2017/12/1و حني  2017/12/15كفترة ثانية لقيد العبين جدد
بمسابقة الدوري العام و ال يسمح بالقيد إال للتالي-:
*** العب جديد بالنادي طالب القيد من أبناؤه.
*** العب منتقل من نادي آخر للنادي طالب القيد شرط عدم مشاركته في أي مباراة بمسابقة
الدوري العام مع النادي المنتقل منه من بداية الموسم و حني تاريخ طلب قيده.
-11

يقوم النادي بسداد الرسوم المقررة لالشتراك ببطولة الدوري العام طبقا لالئحة المالية المعتمدة

باإلتحاد نقدا أو بشيك باسم اإلتحاد المصري لالسكواش .
-12

لن يلتفت إلي طلبات االشتراك المقدمة بعد المواعيد المقررة بالبند

-13

لن يتم قيد أي نادي لم يسدد االشتراكات المقررة لقيد فرقه المشاركة بالمسابقة .

القواعد املنظمة إلقامة بطولة الدوري

 -1يجب أن يكون سن الالعب أو الالعبة في  7/1من العام ذاته أقل من المرحلة السنية التي يشارك بها و يحق
له المشاركة بهذه المرحلة حتى نهاية الدوري .
 -2يجب أن يكون النادي التابع له الالعب أو الالعبة مقيدا باإلتحاد المصري لالسكواش .
 -3يجب أن يكون الالعب أو الالعبة مقيدا باإلتحاد المصري لالسكواش .
 -4يجب أن يكون الالعب أو الالعبة مسدد عنه االشتراك السنوي للقيد بواسطة ناديه.
 -5يحق لالعب أو الالعبة تمثيل ناديه في المراحل المقيد بها فقط .
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 -6يحق ألي نادي اللعب بالعب و العبة أجانب كحد أقصي في مرحلة عمومي رجال و سيدات .
 -7الكرة المستخدمة بالمباريات دانلوب  2نقطة .XX
 -8تلعب مباريات جميع المراحل السنية من خمس أشواط ( .)Best of five
 -9تلعب المباريات لجميع المراحل السنية بنظام نقطة لنقطة (  11نقطة للشوط ) علي أن يكون الفوز في أي
شوط بفارق نقطتين .
 -10يلتزم جميع الالعبين و الالعبات بفرق الناشئين و الناشئات (  ) 19-17-15-13-11أثناء المباريات
باستخدام النظارات الواقية أثناء المباريات و في حالة ارتداء الالعب لنظارة طبية ال يعفي ذلك من استخدام
النظارة الواقية و في حالة إصرار الالعب علي عدم ارتداء النظارة الواقية يعتبر منسحبا من المباراة و تحتسب
نتيجة المباراة خسارة له.
 -11يجوز للفرق المشاركة ببطولة الدوري العام إرتداء زي موحد (تي شيرت) مكتوب علي اسم النادي من الخلف
أثناء تأدية المباريات .
 -12يتم تسجيل الالعبين و الالعبات في الـ  score sheetبالترتيب المقيدين به بمسابقة الدوري العام طبقا
لنص البند رقم ( )9من نظام و إجراءات مسابقة الدورى العام ويوقع عليه بواسطة المدير الفني ويسلم للحكم
العام قبل ميعاد المباراة المحدد بالجداول المعلنة ب  10دقيقة ( )9.50و يكون حضور جميع الالعبين أو
الالعبات المقيدين با  score sheetو جوبيا في ميعاد المباراة أمام الحكم العام و في حالة عدم تواجد أحد
الالعبين أو الالعبات وقت المباراة يعتبر الفريق خاسرا لهذه المباراة داخل المرحلة السنية و تستكمل باقي
مباريات هذه المرحلة .
-13في حالة عدم حضور أي فريق من الفرق ( ناشئين -ناشئات  -عمومي رجال و سيدات) المشارك بها
النادي يعتبر النادي خاسرا لنتيجة اللقاء  0/15و في حالة التكرار بعدم الحضور في أي فريق من الفرق
تلغي نتائج الفريق بالكامل من مسابقة الدوري العام و ال يحق له إستكمال المسابقة .
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 -14في حالة تسجيل أي العب با  score sheetوعدم حضوره المباراة ثم التاكد من أن عدم حضوره المباراة
بسبب وجوده خارج البالد أو إصابته بإصابة تمنع اللعب يعتبر الفريق خاسرا لمباريات المرحلة بالكامـ ـ ــــ ــــ ـــــــل
(  3مباريات )  0/3لكل مباراة .

نظام املسابقة

 -1تتكون الفرق المشاركة ببطولة الدوري العام كالتالي-:

تكوين الفريق

املرحلة السنية

مالحظات

مرحلة الناشئين ( 15 )19-17-15-13-11العب بواقع  3العبين في كل مرحلة
مراحل الناشئات ( 15 )19-17-15-13 -11العبة بواقع  3العبات في كل مرحلة
مرحلة عمومي رجال و سيدات

 3العبين  +العبتان

فريق مختلط

مرحلة الرواد فوق  35و 45

 3العب فوق 35و  2العب فوق 45

فريق مختلط

 -2تقوم لجنة المسابقات بعمل قرعة المباريات و إعداد جداول المباريات والمالعب التي ستلعب عليه و إعالنها.
 -3يلعب الدوري من دور واحد يوم الجمعة طبقا للمواعيد المحددة بجدول المسابقات .
 -4يلتزم النادي المستضيف للقاء بتوفير عدد  4مالعب علي اآلقل إلقامة اللقاء عليها .
 -5تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم عام لكل مباراة من الحكام التابعين لها .
 -6يقوم كل ناد ي بتوفير حكمين من عنده و تسليم أسماؤهم للحكم العام مع أسماء الالعبين قبل المباراة .

 -7تسجل النتائج بالـ  Score Sheetو يقوم حكم اللقاء بتسليمه للحكم العام بعد اللقاء.
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-8املؤجالت
 يسمح بتأجيل مباريات مرحلة عمومي رجال و سيدات فقط و ال يسمح بتأجيل مباريات الناشئين والناشئات.
 يسمح بالتأجيل فقط في حالة وجود بطولة دولية ال تقل جوائزها عن  $ 70000أثناء فترة الدوريومشاركة بعض الالعبين أو بعض الالعبات بالنادي طالب التأجيل بها.
 ال يحق ألي نادي التأجيل أكثر من لقائين من لقاءات الدوري. يجب أن يتقدم النادي طالب التأجيل قبل موعد المباراة بأسبوعين بطلب للجنة المسابقات بالإلتحادالمصري لالسكواش يطلب فيه التأجيل .
 -تلعب المؤجالت علي مالعب الفريق اآلخر المنافس للنادي طالب التأجيل .

 -9يتم حساب نقاط المباريات طبقا للجدول التالي-:
نتيجة اللقاء

النقاط

الفوز

3

الخسارة

1

اإلنسحاب

صفر

-10بعد نهاية الدوري العام و المؤجالت يتم تجميع النقاط الخاصة بجميع المباريات .
 -11يتم ترتيب األندية بجميع الفرق ( ناشئين – ناشئات – عمومي رجال و سيدات – فوق السن ) طبقا لعدد
النقاط الحاصل عليه كل نادي بهذه الفرق .
-12في حال تساوي ناديين في النقاط داخل فريق معين ( ناشئين – ناشئات – عمومي رجال و سيدات – فوق
السن) يتم الرجوع إلي نتيجة اللقاء بين الناديين في هذا الفريق .
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-13في حال تساوي أكثر من ناديين في النقاط داخل فريق معين ( ناشئين – ناشئات – عمومي رجال و سيدات
– فوق السن ) يتم اإلحتكام لفارق المباريات ( جميع المباريات بالدوري ما عدا الرواد ) الفوز و الخسارة و
في حالة تساوي ناديين في فارق المباريات يتم اإلحتكام لنتيجة اللقاء بينهم و في حالة إستمرار أكثر من
ناديين في فارق المباريات يؤخذ بفارق األشواط في جميع المباريات بالدوري بينهم ما له و ما عليه .
 -14يحصل النادي الحاصل علي أعلي نقاط بفريق الناشين علي الدرع العام للناشئين .
 -15يحصل النادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط بفريق الناشئات علي الدرع العام للناشئات .
 -16يحصل النادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط بفريقي الناشئين و الناشئات علي الدرع العام للناشئين و
الناشئات .
 -17يحصل النادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط فريق عمومي رجال و سيدات علي الدرع العام لهذه المرحلة.
 -18يحصل النادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط فريق الرواد فوق 35و 45علي الدرع العام للرواد.
 -19يحصل النادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط لجميع الفرق ماعدا فريق الرواد علي الدرع العام للدوري.
 -20يحق للنادي الحاصل علي الدرع العام ثالث سنوات متتالية االحتفاظ بالدرع مدي الحياة0
-21في حالة تساوي ناديين في مجموع عدد النقاط اإلجمالية و التي يحصل بمقتضاها علي الدرع العام يتم
االحتكام إلي مجموع فارق المباريات التي لعبها النادي بجميع الفرق ( فوز  -خسارة ).

 -22في حالة التساوي في جميع النتائج يكون القرار لمجلس إدارة اإلتحاد.
 -23يعلن بطل الدوري العام و الحاصل علي الدرع العام للدوري و تسلم الدروع في نهائي بطولة الجمهورية .

اإلتحاد المصري لألسكواش
لجنة المسابقات
المشرف العام علي لجنة المسابقات
محاسب  /سيد محمود القماش
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