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  وط عامة :   ‐ أو

ات  ‐١ ا  االتحاد والمسددين الش   ة ات العض ا  المسددين الش ة س  المن ة  واألند  العاملة ة سمح لجميع األند
 سجالت اال     المسجل قات وكذلك الالعب اتالمسا ا   . تحاد والمسددين لالش قات ال  المسا اك  االش

 ينظمها االتحاد .   
ساعة .  ‐٢ ل الموعد المحدد  ل األسماء ق سج دأ  قات و  جدول المسا  الوقت المحدد  ارات  دأ جميع الم  ت  
٣‐    استخدام الـ  جميع الالعب    Convention Cardsع ج  س  حالة عدم وجودها مع الالعب  و  ع  الالعب

    SECCلعب الـ )Standard  Egyptian  Convention  Card  و  ام  الح  لجنة  الصادر من ل )  ق  من المعتمد
  .االتحاد

 لجنة  ‐٤ طلب إ   م  للح  التقدم م  قرار الح ر من  المت  وع  الالعب  من  أي مناقشة دون    نها م  قرار الح
مة  ( Review Committee Or Reviewer ) مراجعة القرار عادل ق ل سداد رسم   النموذج المعد لذلك مقا ع

 و  طوالت الزو   طولة للفرد الواحد   ال اك  اعالاالش لغ  ةفرق ال م ه (  ٣٠٠،‐و    ثالثمائةجن   جنيها )
طال طوالت دوري  أس  الدوري الممتاز و األ  و    م  ح

ً
اض ش  حالة قبول االع لغ   الم رد هذا إذا تم  و

 أو موضوعا. 
ً
اض ش  حالة عدم قبول االع لغ لصالح االتحاد  تم تورد الم  رفضه موضوعا و  

٥‐    الالعب  جميع امع    اح  ومنظم ام  وح  وزمالء  منافس ة  أطراف اللع   واستخدامافة   األسلوب األمثل
اض.   االع  

ارات ‐٦  الم  أثناء  الالعب  من  المقدمة اضات  ح –االع اضاالت   االع ام  الح  قرارات   –ع            للمراجع ترفع
 "Reviewer   كون شخص واحد أو أ مكن أن  كون قرار  " و الذي    المراجعو  دون حق الالعب ع قرار نها

اض  للجنة  االع  حالة عدم وجود ممثل  هذا القرار ، و اضاتع   االع عرض األمر  اراة   وقت الحق أثناء الم
    ة للجنة وكذا أسماء أعضائها المشارك جة النهائ الن الواقعة  ة  ل األطراف المعن لغ   أن ت مقر االتحاد ع

 هذا القرار.  اتخاذ 
٧‐   ل العب و الصادر من االتحاد  ف  قا لتص طوالت االتحاد المفتوحة ط   جميع درجاتهم  ك الالعبون  ش

ل موسم و ال  ة   ذوي  نها جوز لالعب قات المستوى األقل و   مسا  اللعب   ذوي المستوى األع جوز لالعب
 ذلك.   غ طولة ع  إال إذا نص نظام ال قات ذات المستوى األع  المسا  المستوى األقل اللعب 

د أول  ‐٨  تم تحد تم اكهو أول موعد لسداد  ٢٠١٩ س   اش ا  االتحاد للموسم ال     ٢٠٢٠  ٢٠١٩ الالعب ع
   يتم   استخراجأن ه    موضحا االتحاد  الالعب  ة عض  الخاص  ة ارن ة  االسمال  العض ف ورقم  والتص الثال

   الناشئ الد لالعب ــــخ الم  . وتار
سدد رسم   ‐٩ اكالالعب الذي لم  طوالت  اش طولة من  ة  ل موعد إقامة آ قا للموعد المحدد وق ة االتحاد ط عض

اكحق له  ال  اد االتح طولة االش طولة و كذلك   ال   اك  االش سمح الى العب   ما لم أدورى الال  أس م و 
اك السنوي لالتحاد. كن مسددا   لالش

د  ‐١٠  من موال  أو جواز  ‐سنة  ٢٥تحت  – ١٩٩٥  ١٩٩٤الالعب ة  الشخص طاقة  من ال صورة  التقدم   أع فما
اكالسفر عند سداد رسم   يتم  اش    استخراجاالتحاد ل    ومعاملتهم معاملة الناشئ الناشئ ة الخاص  ارن ال

ة االتحاد   يتم سداد عض  ح  الناشئ  غ عامل معاملة الالعب أنه س طوالت االتحاد علما  مالافة   واست
ة .   األوراق المطل

 ا ‐١١  لجنة  إ  صورة )  ر شامل  تق  لالتحاد قدم   اراة  الم م طولة ح ل   عن  قات )  المسا  لجنة  إ  وصورة ام لح
 وكذلك أي   الئق من أي من الالعب  أو غ ف س شمل أي ت ما  ها  طولة وس ال انات الخاصة  ل الب يتضمن 
ة أو  ه أي من تلك األفعال سواء طي سجل ف ل العب سجل خاص  كون ل ة وسوف  اض الروح ال سم  ف ي ت

 الئقة وسوف  اب اى خطأ تو غ  حالة ارت ة  ة المناس  الالعب العق قاف او قع ع  اال ة ا وقد تصل العق
 . من سجالت االتحاد الشطب 

ل أو   ‐١٢  الزم  ع د و سافر من أحد الالعب ه تعدي شد ت ف ارات المث م الم ر ح قا لتق ورة و ط  الحاالت ال
ال ة سواء   اللع ا من عنا الفعل أو المنافس أو أ م خارج السلوك قول أو  قة أخرى يراها الح ماء أو أي ط اإل

م  قات أن توقف الالعب المخالف مؤقتا السل حق للجنة المسا  التحقيق معه ،  ام لح عة أ د عن س لمدة ال ت
د ا م للتحقيق و تحد  لجنة الق اممع إحالته إ عة أ مدة الس تفاء  ة أو اإل ة المناس د  لعق حق للجنة تجد و ال 

م إجراء التحقيق خالل هذة المدة.   لجنة الق ب و ع قاف الي س ة اال  ف



 

 ٣

 من تقارر أو  ‐١٣ م أو ما تراە أحد اللجنت ر الح ل تق قات بتح ام أو لجنة المسا ورة تقوم لجنة الح  حاالت ال
 أو   الواقعة سواء مع الالعب م للتحقيق   لجنة الق اوى إ قا  ش ات الالزمة ط ام و إصدار القرارات و العق الح

 لحجم الخطأ أو المخالفة.   
ل العب يود االستفسار عن أي طلب   ‐١٤    أو أي جهات أخرى وع االتحاد الدو  االتصال  ح لالعب  مسم غ

 أو أي جهة أخرى لالستفسار  االتحاد الدو ا االتصال  دج طال ي لل ة االتحاد الم قوم مخاط ة وسوف  عن طل
 استفسارە .  مه الرد ع سل ة و  ة طل  االتحاد بتلب  

ة ا  ‐١٥ ه لع    تتم  ال ة والسلوك الرا اض الروح ال ام   االل  جميع الالعب نع اضة للصفوة والمتم دج ك  . ل
قات االتحاد      ‐١٦ قة من مسا ق من اى مسا سحاب اى العب او زوج او ف  : يتم عحالة ا  ‐مل اال

سحب عن   ‐أ سحاب .  الذي القسمشطب نتائج الزوج الم ه اال  تم ف
طولة و  ‐ب سحب من ال ق الم سحب شطب نتائج الف ق الم جة الف دون ن وذلك عادة حساب النتائج 

ساب النتائج  قا لنظام اح اط طولةالخاص   . ل
سحاب عن أو  تمقبول العذر يعدم  حالة   ‐ج ب عن اال س قاف الم  لالتحاد. إ  تاليت ارت   ل م

 البند رقم (  ‐١٧ ما  سحاب  اب واال الغ وط الخاصة  ارات  ٨تطبق جميع ال  م ة وذلك  ) من الئحة دورى االند
ة .  اع  الفرق ال

 البند (   ‐١٨ ما    قات الزو  مسا سحاب  اب واال الغ وط الخاصة  ) من الئحة  ٤،  ٣،  ٢،  ١تطبق جميع ال
و   ط الخاصة . ال

١٩‐     جميع الالعب  " ع  تنص ع ارات وال  الم   س الالعب مال دج والخاصة   لل تطبق قواعد االتحاد الدو
سمح له   اثناء اللعب كذلك لن  وال قص ارتداء  سمح لالعب  ث لن  دج ح اضة ال الزى الالئق ب ام  االل

ح من االم  ه مفت  ام " ارتداء حذاء او ما شا
 الطاوالت  ‐٢٠  التحرك ب  الالعب ع ع  التحدث مع أو ممن ب الالعب دون س ارات  تم توقيع جزاء أثناء الم وس

ل مرة يرتكب فيها هذە المخالفة  VP  ½أو  IMP's  ٣أو  ½%  بواقع اب المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع  عند ارت
اراة .  عاد من الم  االس  قد تصل إ  وال

ثناء التس  ‐٢١  ) مهرجانم إس
ً
م الشيخ مث ة ( مثل  ة الساحل اح ة ات الس اح طوالت او مهرجانات س ه من  وما شا

ة من البند رقم   المدن الساحل  من هذە الالئحة .  ١٨ينظمها االتحاد 
سخة عام   ‐٢٢ دج  قانون ال تم العمل    ٢٠١٧س
تم  ‐٢٣  الخاس و  الموقع االل تم توزع هذە الالئحة ع ما س االتحاد   مقر  ها ص  اتن  ريع ة وك األند اللجان 

 الفرق
٢٤‐    عت م نها ر الح القول أو الفعل تق ات أي حالة تعدي   دون مراجعة إلث ر ع  التق تم عرض الواقعة  و

ة :  ات التال ة من العق د عق  مجلس إدارة االتحاد لتحد

  .لفت نظر  ه إنذار   توج

 ا  التعدي  ة لقول :  التحقيق تكون العق جة  لن عا  التحقيق وت ل إ  ٦ – ٣قاف من اإل  ‐إن وجدت ‐تح
 شهور. 

  : الفعل ة التعدي  جة التحقيق تكون العق عا لن  التحقيق وت ل إ قل عن تال لمدة قاف اإل  ‐إن وجدت ‐تح
امل وقد   صل للشطبتعام 

اسة التدخ :  ‐ ٢٥   س
  طوالت االتحاد  . جميع   دون تدخ  

  تم توقيع جزاء بواقع م وس ق الح  عن ط  عدم التدخ ه ع ب اب  VP  ½أو IMP's  3أو  ½%  يتم الت عند ارت
اراة .  عاد من الم  االس  قد تصل إ ل مرة يرتكب فيها هذە المخالفة وال  المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع 

   

 الهاتف المحمول :   ‐ ٢٦
  ع استخدام الهاتف تم توقيع جزاء بواقعممن اب وس ب من األس ارات ألي س   3أو  ½%  المحمول أثناء الم

IMP's  أو½  VP   ل مرة يرتكب فيها هذە المخالفة وقد تصل إ اب المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع  عند ارت
اراة وسوف يتم توقيع هذا الجزاء لمجرد سماع صوت الهاتف  عاد من الم ط طاولة أو وجود الهااالس  مح تف 

ستعمل. اللعب ،   إذا لم   ح



 

 ٤

  اراة وأخذ أذن مسبق م الم الغ ح جب أ ه لذلك  ب وج   حاالت الطوارئ ومع وجود س ام  س الح من رئ
طولة.   ال

تم توقيع الج ‐٢٧   اءز س ا م م  بواسطة الح
ً
ة  ة جة النهائ  الن ظهر الجزاء   أن  ورة  للشوطع اراة دون   الم

ال  ه.  بوق غ الالعب صاحب الجزاءأ  ع الجزاء عل
 للفوز هو   ‐٢٨ كون الحد األق ث  ح   ل االتحاد الدو سور و المعتمد من ق ال تم إعتماد جدول نقاط الفوز  س

 ينظمها االتحاد. ٢٠ ارات ال  جميع الم  صفر   
 

ا :   وط خاصة :   ‐ثان
 

أنواعها :  طوالت الزو    أ : 
و   ‐١ ال ام   ) . االل

ً
 ( أو  ط العامة المذكورة   

 حالة عدم حضورە   ‐٢  و حل محله العب آخر لمدة دورت مكن أن  اراة  دأ الم ل عن الحضور عند   حالة تأخر زم
 حالة  . و امل   ه اليوم  حالة لع اراة له  ساب نقاط الم ة واح  النها مال اللعب ح ل است د مكن لالعب ال

طولة حضور الالعب م مال ال  اللعب واست اك  مكنه االش   خصم منه تأخرا عن دورت ُ ن  من النقاط  %٥و ل
ة ة الدورة الثان عد نها ل دورة يتأخرها الالعب  طولة عن  دأ  الُمتاحة لل  الذي  لة األص املة لزم سب النقاط  وتح

اراة .   الم  
ط  ‐٣    اليوم الثا  الحضور   (  حالة تأخر العب  وط المذكورة  ساب نقاط لالعب )  ٢بق نفس ال مع عدم اح

ل د  . ال
طولة   **Swiss Pairs  :  

  طولة بنظام الـ   Swissتقام ال ة  دورة  ١٦ – ٩ع قا لعدد األزواج و رؤ سط   م االح رئ ش س لجنة  و له أن 
قات  ساب النتائج المسا تم اح  أن  ٦ ‐  ٣و تكون الدورة من  IMPsالــ و ادي ع كون   Danishبنظام  دورةكون آخر تأ و 

ع   مجم  األزواج المتعادلة   التعادل ب جة  نقاطالك ق ن  (  الدورةعن ط  المتعادل  الزوج )  IMP’sثم  VP’sب
  ع النقاط ال  المركز الذي  IMP’sثم مجم    المتعادل ك الزوج ش ل زوج و إن استمر التعادل  ان ل ا  ه آ تعادال عل

ه المركز الذي تعادال عل ن و الفوز الخاصة   نقاط األما الهما ع حصل   . و   
ح  طولة الزو المفت   ( يوم واحد ) :  ارومي ** 

  طولة بنظام الزو  عل  M.Pتقام ال   نفس اليوم  شوط  أن تلعب الواحد  شوطد للر بو  ٢٦  ٢٢حد أق ع
 نفس الوقتنفس البوردات جم  أن  عها   ع ل دور  ت عد   النتائج   الدورة السادسة.  ت  عدا ح  

ح  طولة الزو المفت   ( يوم واحد ) :  ماراثون** 
كون ه . ١  أن   ثالثة أشواط ع طولة ع ه. نتقام ال ل ل شوط و الذي     ب  اك فاصل زم
طولة بنظام مختلف :  . ٢ ل شوط من أشواط ال  ‐قام 

قام بنظام الشوط األ  . أ  .   MPول   و يتخلله فاصل زم  ارومي
قام بنظام   . ب   ل عادي  MPالشوط الثا ش  مي
قام بنظام   . ت   Impsالشوط الثالث 

قا للمعادلة  . ٣ جة الشوط ط ساب ن ة و إح عد نها  لألزواج  ب النها ت عا لل ل شوط و ت ل النتائج عقب  يتم تح
ة :   ‐اآلت

ت–عدد األزواج  (   ٣× ب ) ال ب للزوج األول = صفر و للزوج الثا ت كون ال  أن   الخ..  ٣و الثالث =  ٢=  ع  
طولةيتم  . ٤  ال  لألزواج  ب النها ت د ال ا لتحد ل شوط جمعا ج قة ل  جمع األرقام الناتجة من المعادلة السا

 ‐مثال :   
 :  ٥٠عدد األزواج =    ‐زوج  و حصل الزوج محل المثال ع  

 الشوط األولالمر   ،  كز األول      الشوط الثا  المركز الرابع   الشوط الثالث     ، المركز الخمس  
ب ( صفر )   ‐  ٥٠حساب المركز األول :  عدد األزواج  ت  ١٥٠=  ٣×  ٥٠ =  ال  

 ١٣٨=  ٣×  ٤٦= )  ٤ ‐  ٥٠حساب المركز الرابع :  (   
 ) :   صفر=  ٣×   صفر = ) ٥٠ – ٥٠حساب المركز الخمس  

ه =  حدد ترت  لهذا الزوج و الذي  ع النها كون المجم ه   نقطة ٢٨٨=  ٠+  ١٣٨+  ١٥٠و عل  



 

 ٥

 البند  . ٥ ما جاء  لها  عد تح ة و  جة النهائ  الن  األزواج المتعادلة  د التعادل إن وجد ب  ق  :  ٤يتم ك اآل ه   ‐عال
ب  . أ  ت  ال سبق الزوج اآلخر  ان أحد األزواج  ب و إذا  إذا  ت  ال سبق   الذي  كون هو الزو  من الثالثة   شوط

 استمر التعادل. 
 الشوط الثالث (   . ب ب  ت  ال   جة الزوج  ) و إذا استمر التعادل IMPSن
 (    . ت  الشوط الثا ب  ت  ال   جة الزوج  و إذا استمر التعادل ) MPن
 الشوط األ  . ث ب  ت  ال   جة الزوج  و إذا استمر التعادل ) Barometer(  ولن
 نفس المركز.   . ج   ك الزوج  ش  

   

أنواعها :  ا  طوالت ال   ب : 
  . ( 

ً
 ( أو وط العامة المذكورة   تطبق   

ة .   ‐١ طولة األند وط الخاصة ب  ال  اللعب تطبق الجزاءات المذكورة    حالة التأخر   
ة اللعب تطبق الج  ‐٢ دا   ة .  حالة التأخر  طوالت األند   وط الخاصة   ال  زاءات المذكورة 
   

ا  طولة ال   **Round Robin  :  
ام وذلك  . ١ ــع أ  ثالثة أو أر طولة ع ارات . عتلعب ال   حسب عدد الفرق وكذا عدد الم
٢ .   حد أق  مجموعة واحدة  طولة من دور واحد  ق ١٤تقام ال   ف ادة  حالة ال   ل مجموعت ش عن و

 . بنظام القرعة  ذلك
اراة من  . ٣ ل م ادي .  ٨تتكون   أ
ل  . ٤ سج   ٦سمح ب شارك  ل العب  املة ل سب النقاط   أي وقت وتح     % ٣٠العب ارات ع من الم

 األقل
  : حالة المجموعة الواحدة   

ارات .  ‐ فة الم عد انتهاء   للفرق  ب النها ت  حدد ال
  : حالة المجموعت   

‐  .  الدور النها ل مجموعة للعب   من   صعد األول والثا  
 لعب ت ‐ ــع مجموعة واحدة ارات  – امل  Round Robinالفرق األر ب  ‐ثالث م ت  ال عد انتهائها حدد  و

   . النها  
اراة من  ‐  م ة  ق ز المت    ١٦تحدد المرا  شوط  : د ع  . التا  

o المركز الثا   المركز الخامس والسادستلعب الفرق الحاصلة ع ل مجموعة ع    .  لث 
o  .المركز السابع والثامن  ل مجموعة ع    المركز الرابع   تلعب الفرق الحاصلة ع
o  ....... وهكذا 

   
ا  طولة ال ح**   / K.O ( Swiss(  المفت

طولة ع . ١   مدار  تقام ال  اليوم االول و ٥( يوم اراة    ٦م  اليوم الثا اراة   ) .  م
 اليوم االول بنظام الـ  . ٢    Swissتلعب جميع الفرق  اراة االو  الم ب لقاء الفرق  كون ترت   القرعةو
اراة الواحدة من تت . ٣ ادى .  ٨كون الم  ا
سب النتائج  . ٤ الـ تح ة اليوم االول :   VPsلجميع الفرق   عد نها

 : 
ً
ة " خروج المغلوب " ( المجموعة االو  ‐ او  ) .    A دور الثمان  

ة . ١  هذە المرحلة . ائو األ تصعد الفرق الثمان  ل من اليوم االول ا
٢ .  :  قا للجدول اآل  هذا الدور ط  األوائل   تلعب الفرق الثما

٨×  ١      ،   ٧×  ٢      ،   ٦×  ٣      ،   ٥×  ٤   
      الفائز من   لت  أن   . ٦×٣مع الفائز من  ٧×٢و الفائز من  ٥×٤مع الفائز من  ٨×١ع

ار  . ٣ ة من تقام الم  دور الثمان ل شوط  ١٦اة     شوط الـ  ٨د ع جة  سب الن ادى وتح  .   Impsا
ة  . ٤  المجموعة الثان ة ا ط الفرق الخا نما ته طولة ب  لل ل النها  الدور ق تصعد الفرق االرعة الفائزة ا

 .   Swiss" مجموعة الـ   االخ ز من الخامس وح  المرا  تلعب ع  " وال



 

 ٦

 من تل . ٥ ل النها  الدور ق ارا ل شوط  ١٦عب م    شوط   ٨د ع ن   الفائ ق  الف لت ادى و ا
الـ  جة  كون حساب الن ن الثالث والرابع و د المرك اراة تحد  الم ن  ة والخا اراة النهائ   Impsالم

ن الثالث والرابع من  . ٦ د المرك ة وكذلك لتحد اراة النهائ ل شوط  ١٦تكون الم    شوط ادى  ٨د ع ا
الـ  جة  سب الن  .   Impsوتح

٧ .   طولة . ا ال تطبق قاعدة النقاط ال  جميع ادوار ال ة   م
ا:  ة لا ثان ة ( المجموعة الثان  لم تتأهل لدور الثمان  )   Bفرق ال  
١ .   قة مع الفرق االخرىلم تلعب الفرق ال امل نتائجها السا ة   .   Swissبنظام  تتأهل لدور الثمان
جة الفرق مع الوض . ٢ قا لن  ط  اليوم الثا   اراة االو ق اخر تكون الم مكن مواجهه ف ار انه   االعت م تع 

لاللعب مع   اليوم االول .  ه من ق
ة . ٣  الثان اراة  الم ة   عد نها (  عة  السا ارة  الم )   الثا  دور   اليوم ت   خ ينضم عدد ارعة فرق وال

 لم تتأهل من اليوم االول . مالث  الفرق ال ة ا  ان
٤ .    الفرق االخرى لتلعب بنظام  ا ة  دور الثمان   ة ار انه   Swissتنضم الفرق الخا  االعت مع الوضع 

  ق اخر او ا ف   طولة . تمكن ان تلت  اليوم االول لل  م اللعب معه 
 دور الثما . ٥ ت   خ  ال ب الفرق  ترت ع كون  المجم   ة  :   Bن اال سب   تح  وال  لنتائجها قا  ‐ ط

عد اليوم االول +  ق  جة الف  ن  اليوم األول اجما ق   لنتائج الف  ٢× المتوسط الحسا
٦ .    بنظام  المجموعة  فرق هذە ارات ب  الم ا   مل    Swissست  االخ  الخامس وح ز من  المرا ع

اراة بنظام   .   Danishوتكون اخر م
   

ح  ا المفت طولة ال  **BAM 
ام إذا تطلب األمر و بنظام الــ  . ١  ثالثة أ    مدار يوم طولة ع  . RRتقام ال
قة (  . ٢ ط كون  جة   :  Board A Match   )))BAMنظام حساب الن اآل  (  ((( ‐ 

ل طاولة ( غرفة مغلقة و غرفة مفتوحة ).   . أ  جة ل  يتم مقارنة الن
ل نق  . ب سج ان الفرق. يتم  ا  د أ ل   عن  جة األ ق صاحب الن  طة واحدة للف
ق.   . ت ل ف ل نصف نقطة ل سج  يتم  ال الطاولت     جيت ساوي الن   حالة 

 ‐مثال :   
اراة =  ادي للم  ٨عدد األ  

   د األو ق ( ٤٣٠ال ق ( ٤٢٠)  و ١للف ق ( – ١)  .... ٢للف  )١صفر  للف  
ة   د الثان ق (ل ٥٢٠ال ق ( ٥٢٠) و ١لف    ١ ٢ ‐ ١ ٢) ....  ٢للف  

 أن الم  النتائج مع مالحظة ا  ل كون جو هكذا جب أن  ل النقاط   ل ع النها  نقاط ...  ٨م  
 صفر ... الخ – ٨،  ١٫٥ – ٦٫٥،    ٣ – ٥،    ٤ – ٤  

ت تمي . ٣ د ال  جدول عام لتحد اراة  ل م   ق  ل ف حصل عليها    ل ب للفرق عقب تجميع النقاط ال
طولة.   لل ب النها ت اراة و كذلك ال  م

عض.  . ٤ نهما ال ة ب ا جة المواجهات الم ت  الفرق المتعادلة ب د التعادل ب  ق  يتم ك
ل   . ٥ سج   ٦سمح ب شارك  ل العب  املة ل سب النقاط   أي وقت وتح     % ٣٠العب ارات ع من الم

 األقل. 
   

ة الموسم طولة نها  ***  
 حينه ‐١  علن عن نظام اللعب بها 
طولة.  ‐٢  هذة ال ن  ة نقاط فوز أو أما  ال يتم منح أ  

   
 
 
 
   
   



 

 ٧

   

ة اع ة للفرق ال طوالت األند  :ثالثا :  الئحة 
   

 : 
ً
  وط عامة :   ‐ أو
 
قات موسم  ‐١  الالئحة العامة للمسا وط العامة المذكورة  ال ام  وط العامة  ٢٠٢٠  ٢٠١٩االل ال و 

ة. الت   ال
ل عدد  ‐٢ سج    ٨سمح ب  العب ق ل   كحد أق خطاب للف كون ذلك   أن   نادي ع   الناديمن  رس يرسل 

ارات الدوري.  موعد أقصاە دء م ل   ق سمح أسبوع ما  ثناءا ..  ل عدد إس ه العب  ١٠سج كت جب أن  ب ،  لس
قات   لجنة المسا  مسالنادي إ شارك    ة ال ق لألند عدد ف قة الدوري  قات و ط موافقة واحد ا لجنة المسا

 مجلس إدارة االتحاد. إعتماد 
ق هو  ‐٣ ل ف    المسجل  لالعب كون الحد األد قة الدوري   مسا ق   من ف أ شارك    ة ال  و  ٦األند العب

كون     و  ٨الحد األق  من فالعب ل أ سج  ق. إال لن يتم السماح لهم ب
 ( عدد  ‐٤ ق ناشئ كون أحدهم ف ق   من ف أ شارك    ة ال  األقل تحت  ٤األند  ع ق  ٢٥العب حق للف سنة ) 

ل عدد  سج ة.  ١٠األخر  ا  م  العب
ق  ‐٥ ل ف ار  ق يتم إعت  من ف أ شارك    ة ال ل   ‐  بنود هذة الالئحة  –األند ه  أنه نادي مستقل و ينطبق عل

  قات االتحاد المتنوعة. ال  مسا ة المشاركة   هذة الالئحة لألند ات الواردة  امات و الواج  وط و اإلل
  من حق النادي ‐٦ لع  من ق  المسجل ل  هجميع الالعب ل والصادر من االتحاد ل سج  النموذج المعد لل التوقيع ع

 حدة.   موسم ع
ة الموسم هم الال  ‐٧ دا      المسجل  مدار هذا الموسم. الالعب ة ع طوالت األند  جميع  مثلوا النادي   الذين   عب
كون الالعب  ‐٨  أن ال   مسبق ع خطاب رس  أي وقت  مال العدد  ه واست رسال عدد اقل من العب سمح للنادي ب

ق آخر   ف مل عضو   . المست
ط اآلت ‐٩ ال العب آخر  كون مسجل  دال أي العب  اس  ة : سمح للنادي 

  . ه اراة مع ناد  أي م ك  ش دل لم  كون الالعب المس  أن 

  .اراة مع أي نادي آخر  أي م ك  ش ل لم  د كون الالعب ال  أن 

  ة من مقرر اللجنة أو شعار النادي موقعا عل  ورق  خطاب مسبق لالتحاد من النادي ع دال  كون االس أن 
ق.  س الف  رئ

حق لالعب  ‐١٠ ل  الموقع عال  سج ة الموسم إال للنادي نموذج ال عد نها  نادي آخر  تقل إ ة الموسم أن ي دا  
وط  ال ةأحد   ‐: اآلت

  .ل سج ــــخ ال  األقل من تار  ع ه موسم  النادي المسجل    ق  أن   

 صبح الالعب حرا للعب آلي ناد  ف ة الموسم التا دا   ل النادي  ل الالعب من ق سج  ي آخر. أن ال يتم 

  خطاب  نادي أخر   انتقال الالعب إ ط موافقة النادي ع ش    حالة عدم قضاء الالعب لمدة موسم
  د الموافقة ع ف ه الالعب   من النادي المسجل   . انتقالهرس

ة الموسم  –اك موسم إنتقاالت حر نكون ه – ١٠ دا   د المسجلة   قائمة الق     ‐تغي  الف ة   األند ة ب  نها ة ب
 ان  أس ع قة ال ة مسا دا قة الدوري و  دل عدد حمسا  ي ف  ض     غ ل نادي أن    ٢ق ل   العب كحد أق

)   الفقرت ما جاء  ه ٩) و (٥الموسم الواحد و ذلك دون اإلخالل  وط العامة عال ة  –) من ال قات األند مسا
ة  اع  –للفرق ال

 
دء ‐ ١١ اراة  :  حاالت التأخ     الم

 :  قا لآل  الوصول ط    ‐يتم تطبيق جزاءات التأخ  

 من‐ اراة ٠٫٥V.Pيتم خصمدقائق ١٠ – ٥ التأخ جة الم من ن

 من‐ قة ١٥ – ١١ التأخ اراة ١V.P يتم خصم دق جة الم  من ن

 من‐ قة ٢٠ – ١٦ التأخ اراة ١٫٥V.P يتم خصم دق جة الم  من ن

-   طبق البند(  ٢٠ من أ سحاب و اراة ا سب الم قة تح ة .     ٨دق  ) الفقرة ( ب )  من الئحة دوري األند  



 

 ٨

ق المتأخر ) .  ارا من وقت وصول الف  اعت
ً
ام اراة   ( مع منح زمن الم  

  حاالت التأخ أثناء اللعب :  ١٢
         :  التا  ‐طبق جزاءات الخصم   

 من‐ ه أنذار دقائق  ٥ التأخ  توج

 من‐ قة  ١٠ – ٦  التأخ اراة . ٠٫٥V.P يتم خصم دق جة الم  من ن

 من‐ قة  ١٥ – ١١  التأخ اراة . ١V.P يتم خصم دق جة الم  من ن

 من‐ قة  ٢٠ – ١٦  التأخ ه إنذار١٫٥V.P يتم خصم دق اراة مع توج جة الم    من ن

 من‐ قة  ٢٥ – ٢١  التأخ جة٢V.P يتم خصم دق ه إنذار من ن اراة مع توج    الم

 من‐ قة  ٣٠ – ٢٦  التأخ ه إنذار٤V.P يتم خصم دق اراة مع توج جة الم    من ن

 اللعب   ق   ف  حالة تأخ  )  ـ  ٣٠من  أ قة يتم الخصم  اراة  V.P ٢دق جة الم ة مع عرض ن ل خمس دقائق تال عن 
قات التخاذ الالزم ) .   لجنة المسا  ع  

  ب أما  س ق اآلخر الم  الف م هذا الحق يتم الخصم ع ت الح ق اآلخر واث  الف حقه لتأخ ق   حالة احتفاظ ف  )
 مناصفة ).  ق  الف ق اآلخر فيتم الخصم ع  تأخر الف حقه  ق   حالة عدم احتفاظ أي ف

   
ل النتائج :  ١٣ سج  قاعدة جلوس الالعب و 

  
ً
 أو ف  الض ق  الف  و  N/Sجلس  المغلقة ق   E/W الغرفة  الف عدە   جلس  و  المفتوحة  الغرفة

ف   الغرف المغلقة .   E/W الغرفة المفتوحة و  N/Sالمض

       N/Sالـ  الـ ل النتائج الرس سج عد   Score Sheet الغرفة المفتوحة والمغلقة مسئوالن عن نموزج  و
ق  ل ف   اب اراة يراجع   انتهاء الم ق س الف ه من رئ تم التوقيع عل جة و اراةالن م الم جة لح  .  و إعطاء الن

  ) اراة ة للم جة الرسم م الن سل مه يتم توقيع  Official Score Sheetجب أن يتم  سل  حالة عدم  ) و 
ق المخالف.  VP ١جزاء بواقع   من الف

 ق    حالة جلوس الف ق    الف  غ ام و نتج عن ذلك أنهم   إتجاە خا ل السادة الح االتجاە المعلن من ق
سابها  اراة و يتم إح جة الم اراة ، يتم إلغاء ن  نفس الم ق المنافس  ما  ٤  ٤قد زاملوا الف  ،  ق ال الف ل

   ع ق  أدى حصول أحد الف  صفر إذا جة صفر  ار الن قات إعت  المسا  إ ٤جوز للجنة  يتأهل بها  أن
طولة.   ال ة   األدوار التال

 المتفرجون :  ١٤

  .اراة  أو التعليق أثناء الم ط عدم التحدث مع الالعب  الغرفة المفتوحة فقط  الجلوس     سمح للمتفرج

  سمح اراة .  انتقالال   من م اراة الواحدة لمشاهدة أ  أثناء الم  المتفرج

    المفتوحة  الغرفة     اضاالع من حق الالعب س من حقهم عدم وجود  آيع ن ل جوارهم ول مشاهد 
 .  متفرج

  سمح ألي العب  ال  ا قه احت قهمشاهدة  لف  أثناء اللعب.  ف

  انت مفتوحة أو مغلقة  أي غرفة سواء  ق الجلوس   الف اب اراة  –سمح ل م الم لمشاهدة  –عد أستاذان ح
قه  الغر  ف س من حقه التنقل ب ن ل اراة ول  أثناء الم    –فت اب قا  ق هو الالعب المسجل مس  الف اب

جوز  ل النادي وال  ق من ق ەللف ات الدوري إال  تغ ة .  بخطاأثناء إقامة فعال  من ناد

  م  ٢سمح بوجود عدد عد موافقة الح قة وذلك  وط السا  فقط داخل الغرفة المغلقة مع مراعاة ال متفرج
 المنضدة. وجميع الال   المتواجدين ع  عب

   
 االحتجاجات :  ١٥

  جة خالل م الن عد تقد أي احتجاج  ق أن يتقدم  ق  نصف من حق أي ف اراة وعن ط ساعة من انتهاء الم
ق .   الف  اب  

     استخدام الـ  جميع الالعب    Convention Cardsع  الالعب ج  س  حالة عدم وجودها مع الالعب و
 لعب   ع ام و المعتمد من  SECC  )Standard Egyptian Convention Cardالـ ) الصادر من لجنة الح

ل االتحاد.   ق



 

 ٩

    ئناف طلب اس م  م التقدم للح ر من قرار الح  المت  وع دون أي مناقشة من الالعب   م نها قرار الح
 لجنة  ل سدا ) Reviewالمراجعة ( إ  النموذج المعد لذلك مقا لغ ع ه (  ٣٠٠،‐د م )  ا جنيه ثالثمائةجن

لغ   تورد الم تم ئناف و كسب االس  لو لم   ح  أو موضوعا
ً
اض ش  قبول االع  حالة   لغ  الم رد هذا و

 أو موضوعا . 
ً
اض ش  حالة عدم قبول االع  لصالح االتحاد 

 جزاءات اللعب مثل  و الخاصة  م الرئ  و المحمول من أي جهة  ال يتم مراجعة قرارات الح  و التدخ التأخ
لها.  جوز ألي لجنة أن تقوم بتعد  و ال 

سب النقاط لالعب الذين شاركوا  ١٦ عا للتا : تح  ‐ت

 ة  دوري األند
-    الذين شاركوا  املة ًلالعب سب  ن ... تح ما  % ٣٣٫٣٣نقاط األما ارات  ارات ( جميع الم  األقل من الم ع

دي األول )فيها الدور   التمه
سب  - ن ... تح   %٥٠نقاط األما  الذين شاركوا  ن ًلالعب ارات ( جميع  % ٢٠من نقاط األما  األقل من الم ع

دي األول ) ما فيها الدور التمه ارات   الم
-   حصل الالعب الذي شارك    % ٣٣٫٣٣نقاط الفوز ...  ارات ع  األقل من الم تاحة نقاط الفوز المجميع ع

قا لجدول النقاط.   ط  لالعب
-   حصل الالعب الذي شارك  ارات  % ٢٠نقاط الفوز ...   األقل من الم لعب  –ع   ٥ط أن  ارات ع م

   ع  الممتاز "   طال  دوري األ  الدوري "  من  الدور الثا    نقاط الفوز  %٥٠األقل قا من  ط  لالعب المتاحة
 لجدول النقاط. 

-   ة أقل من الالعب س ارات ب  عدد م   ة نقاط.  %٢٠المشارك  أ حصلون ع  ال 
 

١١‐    أو أ اراة  م  تعذر إقامة   ‐ حالة  ألي لظروف طارئة  إستحالة  –نظرا   ة ان  إم عدم    الرئ م أن رأي الح و 
ستمر الج  الدور و  ة الدوري   نها  إ اراة أو أ ل الم اراة ، يتم تأج  إستمرار الم اراة  أن هذة الم ما هو معلن و  دول 

ة.   جميع األند ارات ع  الم اراة  د إقامة هذة الم قات عن مواع ارات قد تأجلت و تعلن لجنة المسا  الم
   

ا :  ة نظام دوري ‐ثان   األند
 بها  . ١  المسجل ف الالعب ان تص ا  ان عددها و أ ا   :تلعب جميع الفرق المسجلة أ

ان عدد الفرق  –ر واحد دوري من دو   . أ    ١٤إذا  ق أو أ اراة الواحدة من  ‐ف  د.  ١٦و تكون الم
ان عدد الفرق  –دوري من دورن   . ب ق أو أقل  ١٣إذا  عد الدورن.  –ف ة  جة نهائ  و تكون الن

ة الدوري من دور واحد  . ٢ ه ) عد نها  ( الحالة " أ " عال  قسم ة إ م األند كون ديتم تقس ث  طال من ح  ٨وري األ
ان عددها  ا   الدوري الممتاز أ  الفرق  ا  . فرق دائما و 

طال (  . ٣  دوري األ س ه  و تلعب)  Champs Leagueالقسم األول و  ب الفرق  نالفرق دوري من دور ف كون ترت و 
ا عقب هذين الدورن.  ا نهائ  ترت

 الدوري الممتاز (  . ٤ س  و  ب الفرق )  Premier Leagueالقسم الثا كون ترت ه الفرق دوري من دورن و  و تلعب ف
ا عقب هذين الدورن.  ا نهائ  ترت

 دوري من دور ١ . ٥ ة  م عال قا للتقس  ن) تلعب الفرق ط
اراة الواحدة من ٢  د ١٦) تكون الم  
ة من الدوري بنقاط إضاف٣ ارات المرحلة الثان دأ م  ت ال القسمي   ع  % ٣٥ة تمثل ) جميع الفرق  من مجم

   ( الدوري المجمع من دور واحد ).  الدور األولمرحلة نقاطها   
سحب من اللعب عقب المرحلة  ) ٤   ي متنع  جوز ألي نادي أن  ه هو وحدة واحدة و ال  مرحلت ة  دوري األند

تم   و إذا حدث ذلك س  األو ل الالعب   ة ع  من الغرامات المال تم توقيع الحد األق ما س   سحب  الم
أس لهذا الموسم مع حرمانهم من جوائز   الدوري و ال ق  مسا ن   من نقاط الفوز و نقاط األما حرمان الالعب

طولة.   أي   االتحاد لهذا الموسم   
ة النا )٥  ان سحبوا عن اللعب فقط مما يؤدي لعدم إم  ي متنعون   الذين   الالعب ه ع كون الحرمان عال دي س

 من  اراة  الم م د ح  اللعب و يتأ ان  لم وا ح  الذين س  الالعب  أما ،(   العب  أقل من أرعة )  من المشاركة
ات.  تواجدهم و  ة عق  من إستعدادهم للعب فلن توقع عليهم أ  
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متها ) ٦   ة و ق تم توقيع الغرامة المال  أ مائتا س ل العب    ا ع سحب من أحد جنيها م ق ي ارات و ي ف  الم
  حد أق  حالة التكرار  تم مضاعفة الغرامة  امل من  ألفس سحاب ال  حالة اال ل العب و ذلك    ه ع جن

قة.   المسا  
ق ) ٧ د الف تم تصع ات هذا الدوري س دء فعال ل  طال ق الفعل لدوري األ  تأهلت   حالة إعتذار أحد الفرق ال

ب رقم  ت  دوري األ  ٩صاحب ال طال و إ ق آخر متأهل من دوري األ ه إذا إعتذر ف ل ق الذي  طال و الف
  ة فرق مع إحالة هذة اإلعتذارت إ  عدد ثمان طال إ كتمل عدد فرق دوري األ   ق ثالث ح هكذا إذا أعتذر ف

 لجان أخرى إذا لزم األمر.  ابها و عمل الالزم من إحاالت إ قات لمعرفة أس   لجنة المسا  
ات :  مدة . ٦ ار  الم

اراة مكونة من   و  ٢:١٥ قدرەزمن  د  ١٦ل م قة التجه ادي سا انت األ  حالة ما إذا   ٢:٢٥ساعة 
ل اللعب.  طها ق  حالة تفن  ساعة   

ة  . ٧  :  ‐إن وجدت  –قاعدة ك التعادل  األدوار النهائ
ع نقاط   مجم  تعادلت   الفرق المتنافسة وال  التعادل ب اراة بواقع خمسة يتم ك مد الم اديالفوز  ة  أ إضاف

 حالة  ق الفائز و عدها الف طبق قاعدة البورد  استمرار حدد   التعادل   .  الذه  
ة :  . ٨ د  قاعدة ك التعادل  األدوار التمه

ع نقاط الفوز (   مجم  تعادلت   الفرق المتنافسة و ال  التعادل ب ة الدوري م VPيتم ك عد نها ن ) 
عا لآل  أي مرحلة أو أي قسم ت  ‐  : دور واحد و   

بها.  ت ة و ب عا للبنود التال  التعادل ت  .... يتم ك ق  حالة ف   **   
الـ  . ١  الدورن    ق  الف اراة ب جة الم  .   v.psن ق صاحب المركز االع ع هو الف المجم ق الفائز  كون الف  و
٢ .    الف اراة ب جة الم الـ ن  الدورن     .   Impsق ق صاحب المركز االع ع هو الف المجم ق الفائز  كون الف  و
ارات  . ٣ ع نقاط الم ة الدورن .   Impsمجم عد نها ق  ل ف  حصل عليها   ال
ق ( . ٤  حصل عليها الف ارات ال ع نقاط الم  Imps earnedمجم  خ ارات  ال ع نقاط الم  مجم ها ) مقسوما ع

 )lost Impsللفرق المنافسة (
 

بها.  ت ة و ب عا للبنود التال  التعادل ت  ... يتم ك  حالة ثالثة فرق أو أ   **   
ق الفائز  . ١ كون هو الف  األخرى  اراة واحدة و تعادل   م ن أو فاز   اآلخ ق ه أمام الف ارات  م إذا فاز أحد الفرق 

 )Imps Results ( 
ع ن . ٢ ارات ( مجم ة  Impsقاط الم عد نها ق  ل ف  حصل عليها   . RR) ال
 ) من البند السابق .  ٤الفقرة رقم (  . ٣

 
ة  . ٩ م ا  : ( إن وجدت ) قاعدة النقاط ال

  **  جة ال قا للن ة ط م حمل معه نقاطا ترا   ق ا من الف ة فأن آ ة أو النهائ ل النهائ اراة ق  الم   ق ل ف إذا تقا
ار ح  م  اصال عليها  طال و الدوري الممتاز ) تهما معا  ة فقط ( مرحلة دوري األ  المرحلة الثان  الدوري من دور واحد 

 :  اآل  وذلك   
سابيتم  . ١ ار  اح جة م ارات (  اةن ق جمع نقاط الم  عن ط ق ا  Impsالف  ) جمعا ج
سبق . ٢ ي الموجب  ع الج ق صاحب المجم ان الف   إذا  ة الـ عد نها   ب النها ت  ال ق اآلخر  يتم  RRالف

ساب ة .  %٥٠ اح م  من النقاط كنقاط ترا
٣ .    الـ ة  نها عد   ب النها ت  ال  اآلخر  ق  الف  الموجب  ي  الج ع ق صاحب المجم  الف ان   يتم  RRإذا

ساب ة .  %٣٣ اح م  من النقاط كنقاط ترا
ة المحولة  جميع األحوال فإن الحد األق . ٤ م ا جب أن ال  آلي للنقاط ال ق  د ف )  Impsنقطة ( ¼ عن  ت

ان عددها  ا  اراة أ  الم د يتم لعبها  ل    –ل
ً
اراة من فمث انت الم  من النقاط  ٦٤إذا  كون الحد األق د 

ة م ا   ال ق ا من الف  .  –)  Impsنقطة (  ١٦هو أل
    

سحا  . ١٠ اب أو اال   ب : حاالت الغ
اك هذا الالعب مع   ‐ أ  ط عدم اش أي العب  مكن االستعانة  ة اللعب  دا ل  ق لالعب ق  حالة نقص أي ف

 أن يتم إضافة   ع  المسجل  العب ستخدم عدد الع ق لم  كون الف ط أن   أي درجة و ق آخر  أي ف
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اراة التال ل الم خطاب من النادي ق ق  خطاب من النادي  هذا الالعب لقائمة الف لعب  العب لم  داله  ة أو اس
ة .  اراة التال ل الم  كذلك ق  

    ‐ب  و اتها لالتحاد التخاذ القرار النها قات لرفع توص  لجنة المسا عرض األمر ع ق  سحاب أي ف  حالة ا
ق مهزوم   الف عت سحب  ق الم  حالة عدم قبول العذ ٥٬٦  ١٤٬٤حالة قبول عذر الف جةو سب الن    ر تح

ق الفائز  ١٤٬٤ أخذ الف   لتا الحالت    أيهما  ١٤٬٤ صفر و عد نهايته )  نفس الدور (  أو متوسط نتائجه 
سحب  أحسن ق الم أخذ الف ان متوسط نتائجه اقل  ٥٬٦ – حالة العذر المقبول  –له و  حالة ما إذا  أو اقل 
 . ٥٬٦من 

 إ  ‐ت قات  المسا  تنظر لجنة  لن  خطاب   اعتذار  آي سحابعن  لجنة  إال  اال  إ  موجها خطاب رس   ان   إذا
 خالل  ق و ذلك  س الف  أو رئ ة من مقرر اللجنة شعار النادي موقعا عل  ورق  االتحاد ع قات   ٤٨المسا

جة   الن ال ستعت سحب فيها و  أ اراة ال ة موعد الم  من نها  األ  صفر مع ( أو المت ١٤٬٤ساعة ع وسط ) 
 ( ث ).  ة البند التا ما ينص عل  حالة التكرار  قرها االتحاد    ات ال  توقيع العق

   ‐ث سحاب  اال سمح    جميع األحوال ال    أ سحاب   اال  حالة  و  الدور الواحد .   ارت  من م من  أ
رفع  امل و ال ق  ه الف سحب ف شطب نتائج الدور الم   ارت ة م سحب لالتحاد لتوقيع العق ق الم أمر الف

 :   قد تصل إ ة وال  المناس

  سحب  النادي الم ة ع  غرامة مال  

  ن المقررة  النادي من نقاط الفوز أو نقاط األما  الموسم .  لهذا حرمان الع  

  .حددها االتحاد  لمدة معينة  قاف الالعب  إ

  ار المادة رقم  األعت  هذة الالئحة.  ٦قم البند ر  ٥مع الوضع   من نظام الدوري 
ة المفاجأة    . ح ة مثل اإلصا ثنائ طلق عليها ظروف إس مكن أن     الحاالت الطارئة جدا و الخارجة عن اإلرادة و ال

  اتها  سحاب أحد الفرق و تم إث  إ ة و أدت إ ثنائ ة اإلس سان ه من الظروف اإل ابها ، أو ما شا أس م  ر الح تق
  جوز  سحب ح ق الم قات أن تمنح الف  من  VPنقاط  ١٠للجنة المسا

ً
ق اآلخر  ٥٫٦١د حصل الف  أن  ع

  .  ١٤٫٤ع  أو متوسط نتائجه أيهما أع
   . خ سحب ع ق الم عذر مقبول و أدى حصول الف  و لو  سحاب ح  األدوار  VP ٥٫٦١ حاالت اال  وصوله إ إ

جوز لل طولة ،   ال   اراة. األع  هذة الم  صفر  ق قد حصل ع  الف قات أن تعت   جنة المسا
   

 :  م أس   نظام      ثالثا : 
وط العامة  . ١ ال ام  قات موسم  الواردةاالل   ٢٠٢٠  ٢٠١٩ الالئحة العامة للمسا وط العامة الواردة  ال و 

ة ، (المادة ثالثا :  ال  اع ة للفرق ال قات األند ة)الئحة مسا اع ة للفرق ال طوالت األند  ئحة 
أس  . ٢  طولة  أي عدد من  م اك  طولة مفتوحة من حق النادي االش نها  ة ول  األند ة ع طولة فرق قا  

 الفرق . 
ادي.  . ٣  نفس الوقت بنفس األ ارات   تلعب جميع الم
الـ  . ٤ ارات   .  IMPsتحسب نتائج الم
ة  . ٥ م ا طولة . ج  ال تطبق قاعدة النقاط ال  ميع ادوار ال
 هذە  . ٦   ل  ق  وردت من  وال ة  األند دوري    الخاصة سابق  ال وط   ات وكذا  و التأخ  الجزاءات  الئحة تطبق

 الالئحة. 
عد تأهله لهذا الدور إعتذار حالة  . ٧ طولة   لل قات  الفعل، أحد الفرق عن الدور التا  لجنة المسا يتم العرض ع

    ق التا د الف  حالة اإلعتذار عن دور الــ لتصع  المجموعة (  ب  ت   ، ) ٨ال فيتم أدوار خروج المغلوب أما 
سحب من هذا الدور  ق المعتذر قد ا أن الف  و   الدور التا ة إ ا  هذا الدور م ق المنافس  د الف  . تصع

التا :  . ٨ ن تكون   ‐نقاط الفوز و األما
املة ً - سب  ن ... تح  نقاط األما  الذين شاركوا  قهم.  % ٣٣٫٣٣لالعب  لعبها ف  األقل من األشواط ال  ع
سب  -  تح ...  ن   %٥٠نقاط األما    الذين شاركوا  النقاط لالعب  لعبها  % ٢٠من  األقل من األشواط ال ع

قهم.   ف
-   حصل الالعب الذي شارك   لعب % ٣٣٫٣٣نقاط الفوز ...   األقل من األشواط ال  نقاط الفوز  ع قه ع ها ف

قا لجدول النقاط.   ط  املة و المتاحة لالعب



 

 ١٢

٩ .   حصل الالعب الذي شارك  قه  % ٢٠نقاط الفوز ...   لعبها ف  األقل من األشواط ال لعب  –ع ط أن 
 هذة المرحلة قه إ  حالة وصول ف ة  ة أو النهائ ل النهائ اراة ق  الم  األقل     ‐ شوط واحد ع من  %٥٠ع

قا لجدول النقاط.   ط  و المتاحة لالعب
ً
املة  نقاط الفوز 

قة اللعب . ١٠   ط

 ق المشاركة الفرق  تصنف  فئات وذلك عن ط  إ ف بناءا ع كون هذا التص قات و  ب هذة لجنة المسا ترت
قة   آخر مسا  . دوري مكتملةالفرق 

  دور الـ أس  ات ال دأ فعا قات  و  ‐إن وجد  ‐ ٣٢ت قا للجنة المسا ة ط فات األخ ة التص  الفرق صاح كون ب
  ن إ  الفائ  و تأهل الفائز   المغل خروج المغلوب  ة  ا كون هذا الدور مواجهات م و نتائج الدوري و 

ارات هذا الدور من ١٦دور الـ  ل شوط من  د مقسمة ع ٤٢ و تكون م ل شوط  د  ١٤ثالثة أشواط   و 
القرعة.  ٢زمن  اراة  ل م   د طر  ساعة ، و يتم تحد  

   
 ١٦*** دور الــ 

  دور الـ  م الفرق    ١٦يتم تقس ث :  ٤إ ح  مجموعات 

  مجموعات دور ال   جميع الفرق ( قرعة موجهة )  سك كون  ١٦كون  ث  ح قات  ق لجنة المسا عن ط
 دور ال    لت  نفس الموسم ثم الدور  ٥×  ٤  ‐   ٦×  ٣ ‐  ٧×  ٢  ‐  ٨×  ١(  ٨  ب الدوري  ت قا ل ) ط

 )  ل النها طال  ٣×  ٢  ‐  ٤×  ١ق  دوري اال ة األوائل  ة لفرق الثمان س ال  ) و ذلك   

  المجموعات المختلفة  طال أو الدوري الممتاز ) ع  فرق دوري األ ا  الفرق ( سواء  ا ــــع   توز   سك كون 
قة ت ــــع الفرق ال بنفس ط بها.  ٨وز ت قا ل طال و ط  األوائل من دوري األ  

  ارات دور الـ اراة من  ١٦تلعب م ل م  المجموعة الواحدة و تكون   الفرق  د  ١٦من دوري من دور واحد ب
جما كون زمن الشوط الواحد ب  أن  ل مجموعة ع ارات ل  ساعة.  ٢:١٥ عدد ثالثة م  

 الف  سب النتائج ب الـ تح ل مجموعة    ارة   VPs رق المت

  .ة  دور الثمان ل مجموعة إ     ز األول و الثا  تصعد الفرق أصحاب المرا  

  ) ع نقاط الفوز  مجم  تعادلت   الفرق المتنافسة و ال  التعادل ب ة الدوري من دور  VPsيتم ك عد نها  (
 :  عا لآل  ‐ ت  

   .... يتم ك ق  حالة ف بها. **   ت ة و ب عا للبنود التال  التعادل ت  
الـ  . ١   ق  الف اراة ب جة الم    v.psن ق صاحب المركز االع اراة هو الف الم ق الفائز  كون الف و

 . 
ق ( . ٢  الف  حصل عليها ارات ال ع نقاط الم ع نقاط Imps earnedمجم  مجم  ع  مقسوما (

ها للفرق المنافس  خ ارات  ال  )lost Impsة (الم
بها.  ت ة و ب عا للبنود التال  التعادل ت  ... يتم ك  حالة ثالثة فرق أو أ   **   

كون هو  . ١  األخرى  اراة واحدة و تعادل   م ن أو فاز   اآلخ ق ه أمام الف ارات  م إذا فاز أحد الفرق 
ق الفائز (   ) Imps Resultsالف

٢ .   ارات ال ع نقاط الم ق ( مجم ارات  Imps earnedحصل عليها الف ع نقاط الم  مجم ) مقسوما ع
ها للفرق المنافسة (  خ  )lost Impsال

 
 ٠٨*** دور الــ 

  :  التا ارات هذا الدور   ‐تكون م  
  اراة األو  الم طل المجموعة األو  المجموعة × :    ) ١.... فائز رقم (  الثالثةثا  
ة  اراة الثان ة  : الم  المجموعة × طل المجموعة الثان عةثا  ) ٢.... فائز رقم (  الرا  
اراة الثالثة  طل المجموعة الثالثة الم  المجموعة اال × :   ) ٣.... فائز رقم (  وثا  
عة  اراة الرا عة الم طل المجموعة الرا  المجموعة ال ×:  ةثا  ) ٤.... فائز رقم (  ثان  



 

 ١٣

 ار هذا الدور  واجهاتتكون م  م ل شوط من  مقسمة ع د  ٤٨اة من خروج المغلوب  د  ١٦ثالثة أشواط 
ل شوط   ساعة ٢:١٥ زمن و 

  ع الـ مجم سب نتائج هذا الدور  ل األشواط.    IMPsتح  ل  
   

ل النها   *** الدور ق
  التا ارات هذا الدور   تقام م  

 اراة األو  )٤الفائز رقم () × ١: الفائز رقم ( الم

 ةا اراة الثان  )٣الفائز رقم () × ٢: الفائز رقم ( لم

  اراة من  م ل شوط من  ٤٨تكون مواجهات هذا الدور   ثالثة أشواط   زمن  ١٦د مقسمة ع ل شوط  د و 
 ساعة ٢:١٥

  ع الـ مجم سب نتائج هذا الدور  ل األشواط.    IMPsتح  ل
   *** الدور النها

 ن من  الفائ ق  الف اراة من  تكون ب  م  و تكون  ل النها ل شوط  ٦٤الدور ق  أرعة أشواط   ١٦مقسمة ع
 زمن  ل شوط  ع ال ٢:١٥د و  مجم جة  سب الن ل األشواط .  IMPs ـ ساعة ة تح  ل

  ن الثالث و الرابع و تكون من د المرك اراة لتحد ل شوط  ٣٢تقام م    شوط    د و  ١٦د مقسمة ع ل شوط 
ع ال ٢:١٥زمن  مجم جة  سب الن  حالة إعتذار  IMPs ساعة ة تح اراة و  جب إقامة هذة الم ل األشواط و  ل

حصل  ق واحد فقط   حالة إعتذار ف ن المركز الرابع و   نقاط فوز و نقاط أما ق ع ل ف حصل   عنها  ق الف
 المركز الثالث.   المعتذر ) ع ق األخر ( غ  الف

 
 :  التعادلقاعدة ك  . ١١

 أدوار الـ   الفرق المتنافسة   التعادل ب ع  ٣٢يتم ك  مجم  تعادلت   و ال  و النها ل النها  و ق ــع النها و ر
 حالة استمرار التعادل تطبق قاعدة  ق الفائز و عدها الف حدد  ة  ادي إضاف اراة بواقع خمسة أ مد الم النقاط 

   البورد الذه
 ة : النقاط اإلضاف . ١٢

  ) ٢،  ٤،  ٨،  ٣٢أدوار خروج المغلوب ( 
  د عام  من موال اك العب  حالة اش ة  ق  ٢٦أقل من  ‐ ١٩٨٨يتم منح نقاط إضاف  الف   سنة فما أع

ل شوط   IMP  ٢بواقع    ل العب  ق عن  ه الالعب للف ك    ش حد أق اراة.  IMP ١٥و    الم  
  حالة  ة  د عام يتم منح نقاط إضاف  من موال اك العب ق  ٢٢أقل من  ‐ ١٩٩٢اش  الف   سنة فما أع

ل شوط   IMP  ٤بواقع    ل العب  ق عن   للف حد أق ه الالعب و  ك  اراة.  IMP ٢٠ش   الم  
  ١٦دور الـ 
  د عام  من موال اك العب  حالة اش ة    ٢٦أقل من  ‐ ١٩٨٨يتم منح نقاط إضاف   ق  سنة فما أع الف

اراة   IMP  ٢بواقع   الم ك  ش ل العب  ق عن    للف حد أق اراة الواحدة.  IMP ٤و    الم  
   

عا :  ر  درع    ‐ را   :  الس
   

ل  . ١٣ اراة من أرعة أشواط  ل موسم و تكون الم ة  دا     أس م طل    طال و ب طل دوري األ   اراة ب تقام م
 ا ١٦شوط من   هذة د و تطبق قاعدة ك نة  ـاراة لتعادل المب ـات خـروج المغلـوب و تقـام الم ار  م الالئحـة 

طولة الدوري ألخر موسم.    ق الحائز ع  ملعب الف  ع  
كون ه . ١٤ اراة   هذة الم ق النادي الفائز    و ف ر.  درعالنادي الحاصل ع  الس  
ق لل . ١٥  من قائمة الف ة العب د عن ع ق من عدد ال ي ل ف د. يتكون   الجد ا  موسم ال
١٦ .  

ً
ة ا ر م طل درع الس كون هو    أس م طال و  دوري األ ق الفائز   . الف  

ر   . ١٧  درع الســـ ـــق األخـــر هـــو الفـــائز و الحـــائز عـــ ـــار الف ر يـــتم إعت ـــاراة الســـ  عـــن م ق  حالـــة إعتـــذار أحـــد الفـــ
ة.  ا  م

  



 

 ١٤

  ‐ قواعد عامة : 
ـة مـاد١  أ س حـول تفسـ  حاالت وجـود لـ طولـة هـو المسـئول عـن .   ال ـام  س الح كـون رئـ ة مـن مـواد هـذة الالئحـة 

قات.   لجنة المسا ش س ة لهذة المادة و له أن  قا لتفس  و يتم العمل ط  هذة المادة لالعب  تفس
ـ٢ س ح كـون رأي رئـ أحد المـواد بهـذة الالئحـة  ة حاالت أو وقائع أو أحداث لم يرد ذكرها   حالة وجود أ طولـة .  ام ال

  ـه النهـا ـداء رأ ـل إ قات ق  أو من لجنـة المسـا ا سواءا من الالعب  من يراە مناس ش س  هذة الحاالت و له أن    هو النها
ل مثل هذة الحاالت  سج قات.  ‐إن وجدت  ‐مع  ام و المسا  الح  لجن رە للعرض ع   تق  

   
قات  لجنة المسا  
دج ي ال  االتحاد الم  

   
 س اللجنةرئ  

                 ذي          المدير التنف  
   

                 دج  ي لل  االتحاد الم  
   
   

 خاتم االتحاد


