اإلحتاد املصري لألسكواش
Egyptian Squash Association

أوالً -:البطوالت الفردية

التعليمات املنظمة للمشاركة
يف مسابقات موسم 2020/2019

 .1ال يوجد حد أقصى للمشاركة يف البطوالت سواء يف املرحلة السنية األساسية أو املرحلة األعلى .
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حيسب التصنيف موسم  2020/2019على أساس جمموع أفضل عدد ( )6بطوالت شارك فيهم الالعب سواء يف مرحلته
األساسية أو املرحلة األعلى .
جيب أن يشرتك الالعب  /الالعبة يف بطولة واحدة فقط من البطوالت املسموح باملشاركة فيها يف نفس التوقيت .
يف حالة إدراج اسم الالعب  /الالعبة يف أكثر من بطولة يف نفس الوقت خالل فرتة التسجيل يف البطوالت سوف يقوم النظام
فور إنتهاء فرتة التسجيل احملددة (  ) Closing Dateمن ترك الالعب  /الالعبة يف أحد البطوالت و حذف تسجيله يف
باقي البطوالت اليت قام بتسجيل إمسه بها عشوائيا .
لن يسمح باحلذف أو اإلضافة ألي العب أو العبة بعد إنتهاء فرتة التسجيل االلكرتوني املسموح بها واملرسلة يف خطاب البطولة (
) .Closing Date
سوف يتم لعب مباريات لرتتيب الالعبني من  8 – 5وسوف يتم حتديد املراكز من  8 - 5طبقاً للتالي-:


املصنف اخلامس سوف حيصل على النقاط كاملة للرتتيب

من  8-5و املوجودة باجلدول .



املصنف السادس سوف حيصل على  %95من النقاط للرتتيب

من  8-5و املوجودة باجلدول.



املصنف السابع سوف حيصل على  %90من النقاط للرتتيب

من  8-5و املوجودة باجلدول.

من  8-5و املوجودة باجلدول.
 املصنف الثامن سوف حيصل على  %85من النقاط للرتتيب
 .7يف حالة ما إذا قام النادي مبشاركة العب  /العبة يف بطولة معينة وكان الالعب  /الالعبة يرغب يف املشاركة يف االبطولة
األخرى املقامة يف نفس التوقيت يستطيع الالعب  /الالعبة تغيري ذلك من خالل تواصله مع االحتاد املصري لالسكواش ولكن
قبل الــ .Closing Date
 .8لن يتم إجراء أي تعديالت سواء باإلضافة أو احلذف أو تغيري املرحلة أو تغيري املشاركة يف البطولة بعد أخر ميعاد لتسجيل
األمساء يف البطوالت و احملدد خبطاب البطولة . Closing Date
 .9لن يسمح يف املشاركة يف مرحلة حتت  11سنة ملن سنه أقل من  9سنوات ويستثنى من ذلك الالعبني والالعبات الذين يقل
أعمارهم عن  9سنوات ولكن تصنيفهم ضمن الــ 64األوائل .
 10يسمح لالعبني والالعبات الذين تقل أعمارهم عن  9سنوات باملشاركة يف عدد ( )2بطولة من بطوالت االحتاد سوف يتم اإلعالن
عنهم عند تنظيم هذه البطوالت [خطاب البطولة] وكذلك يسمح هلم باملشاركة يف بطولة اجلمهورية.
 11مت إضافة مرحلة ناشئني وناشئات حتت  23سنة للمشاركة يف البطوالت الفردية و يكون املشاركة بهذه املرحلة خالل موسم
 2020/2019ببطولة اجلمهورية و املناطق فقط علي أن تطبق املشاركة يف هذه املرحلة يف مجيع البطوالت إعتبارا من املوسم
. 2021/2020
 12ال يوجد حد أقصى النتقاالت الالعبني  /الالعبات مبرحلة ناشئني وناشئات حتت  23سنة شرط احلصول على االستغناء أو
اإلعارة .
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 13إذا كان عدد الالعبني أو الالعبات يف أحد املراحل السنية بأي بطولة أقل من  8العبني /
العبات سوف يتم ضم الالعبني أو الالعبات يف البطوالت الالتي ستقام يف نفس التوقيت معا و تننفيذ هذه املرحلة ضمن
البطولة األعلي تصنيفا .
 14يسمح لالعبني و الالعبات املصنفني ال  16األوائل بكل مرحلة سنية باملشاركة يف املرحلة األساسية واملرحلة األعلى .
 15جيب ان حيصل الالعب أو الالعبة املشارك يف مرحلتني سنيتني علي راحة ساعة علي األقل ما بني نهاية مباراته األولي و املباراة
الثانية.
 16يف حالة تزامن توقيت لعب املباريات (توقيت لعب املباراتني هو نفس التوقيت) يلعب الالعب املرحلة األساسية أوال ثم حيصل
علي راحة ساعة ثم يلعب املرحلة األعلى ثانيا.
 17يف حالة مشاركة الالعب  /الالعبة يف مرحلتني سنيتني ثم انسحابه من أحدهما أو عدم استكماله ألحد املباريات دون حدوث
سبب مينعه من استكمال لعب املباريات يف مجيع املراحل املشارك بها واستكماله اللعب يف املرحلة األخرى حيصل الالعب علي
نقاط صفر يف املرحلة اليت انسحب منها وتعد بطولة من ال  6بطوالت اليت تدخل يف تصنيف الالعب يف هذه املرحلة.
 18يتم إرسال فاكس من النادي بأمساء الالعبني والالعبات الذين يرغبون يف املشاركة باملرحلة األخرى غري املرحلة املسجلة بواسطة
النادي من خالل نظام التسجيل قبل انتهاء آخر ميعاد لتسجيل األمساء..

ثانيا  -:الدوري العام
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ال تغيري يف نظام دوري مرحلة العمومي ( دوري احملرتفني – دوري القسم األول )
بالنسبة لدوري الناشئني و الناشئات سيكون نظام الدوري للموسم  2019/2020دوري من دور واحد .
مت إدماج الناشئني و الناشئات لكل مرحة سنية يف فريق واحد ( مرحلة حتت  11سنة  3العبني  3 +العبات ) و هكذا بالنسبة
جلميع املراحل .
مت إستحداث دوري مرحلة ناشئني و ناشئات حتت  23سنة علي أن يطبق ذلك دون أن تؤثر نقاط هذه املرحلة يف تصنيف درع
الناشئني و الناشئات والدرع العام للموسم  ( 2020/2019موسم إنتقالي ) .
علي أن يتم إدراج نقاط هذه املرحلة عند إحتساب درع الناشئني و الناشئات و الدرع العام إعتباران من املوسم القادم
. 2021/2020
سيتم تصنيف الالعبني و الالعبات مبرحلة حتت  23سنة طبقا للتالي -:
 تصنيف  PSAحيت تصنيف . 100 تصنيف الرجال احمللي . تصنيف الالعب يف مرحلة حتت  19سنة تصنيف الالعب يف مرحلة حتت  17سنة .و يف حالة تساوي العبني  /العبتان يف التصنيف تكون األسبقية يف التصنيف لألكرب سنا .
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