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  شروط عامة :  -أوالً :

 
يسمح لجميع األندية العاملة واألندية المنتسبة المسددين الشتراكات العضوية في االتحاد والمسددين الشتراكات المسابقات  -١

  االتحاد والمسددين لالشتراكات باالشتراك في المسابقات التي ينظمها االتحاد . وكذلك الالعبين المسجلين في سجالت
  تبدأ جميع المباريات في الوقت المحدد في جدول المسابقات ويبدأ تسجيل األسماء قبل الموعد المحدد بساعة . -٢
يجبر الالعبين على لعب الـ وفي حالة عدم وجودها مع الالعبين س  Convention Cardsعلى جميع الالعبين استخدام الـ  -٣

SECC  )Standard Egyptian Convention Card  المعتمد من قبل االتحاد) الصادر من لجنة الحكام و.  
   مراجعة القرار قرار الحكم نهائي بدون أي مناقشة من الالعبين وعلى المتضرر من قرار الحكم التقدم للحكم بطلب إلى لجنة  -٤

  Review Committee Or Reviewer )   على النموذج المعد لذلك مقابل سداد رسم يعادل قيمة االشتراك في البطولة
الدوري و األبطال جنيهاً ) في بطوالت دوري  ئتاجنيه ( ما ٢٠٠،-و بمبلغ  ةفرق الرباعيالللفرد الواحد في بطوالت الزوجي و

ً ويتم توريد المبلغ لصالح ويرد هذا المبلغ في حالة قبول االعتراض شكالً  مصرو كأس  الممتاز حتى إذا تم رفضه موضوعا
  االتحاد في حالة عدم قبول االعتراض شكالً أو موضوعاً. 

  األسلوب األمثل في االعتراض. واستخدامكافة أطراف اللعبة منافسين وزمالء وحكام ومنظمين  احترامعلى جميع الالعبين  -٥
 والتي ال االعتراضاتترفع للجنة  –على قرارات الحكام  االعتراضحاالت  –االعتراضات المقدمة من الالعبين أثناء المباريات -٦

يد عن خمسة أشخاص  ويكون قرار اللجنة قرار نهائي دون حق الالعب على زتقل بشكل أو بآخر عن ثالثة أشخاص وال ت
رض األمر في وقت الحق بمقر أثناء المباراة يع االعتراضاتعلى هذا القرار ، وفي حالة عدم وجود ممثلين للجنة  االعتراض

هذا  اتخاذاالتحاد على أن تبلغ كل األطراف المعنية بالواقعة بالنتيجة النهائية للجنة وكذا أسماء أعضائها المشاركين في 
 .القرار

ً لتصنيف كل العب و الصادر من االتحاد في نهاية كل -٧  يشترك الالعبون بجميع درجاتهم في بطوالت االتحاد المفتوحة طبقا
موسم و ال يجوز لالعبين ذوي المستوى األعلى اللعب في مسابقات المستوى األقل و يجوز لالعبين ذوي المستوى األقل 

 اللعب في المسابقات ذات المستوى األعلى إال إذا نص نظام البطولة على غير ذلك.
على أن يتم  ٢٠١٧/  ٢٠١٦سم الرياضي الالعبين في االتحاد للمو اشتراكهو أول موعد لسداد  ٢٠١٦ سبتمبرتم تحديد أول  -٨

الثالثي والتصنيف ورقم العضوية وتاريخ الميالد لالعبين  االسمالكارنية الخاص بعضوية الالعب باالتحاد موضحاً به  استخراج
 .الناشئين

ً للموعد المحدد وقبل موعد إقامة آية بطولة من بط اشتراكالالعب الذي لم يسدد رسم   -٩  ال والت االتحادعضوية االتحاد طبقا
و كأس مصر ما لم يكن مسدداً أدورى الال يسمح الى العب باالشتراك فى بطولة و كذلك  في البطولة االشتراكيحق له 

 لالشتراك السنوي لالتحاد.
فما أعلى التقدم بصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر عند  -سنة  ٢٥تحت  – ١٩٩٢/  ١٩٩١الالعبين من مواليد  -١٠

الكارنية الخاص بالناشئين ومعاملتهم معاملة الناشئين في كافة بطوالت االتحاد  استخراجاالتحاد لكي يتم  اشتراكرسم سداد 
 األوراق المطلوبة .  واستكمالعلماً بأنه سيعامل معاملة الالعبين غير الناشئين حتى يتم سداد عضوية االتحاد 

إلى لجنة الحكام وصورة إلى لجنة المسابقات ) عن كل بطولة يتضمن كل حكم المباراة يقدم لالتحاد تقرير شامل ( صورة  - ١١
البيانات الخاصة بالبطولة وسيرها كما يشمل أي تصرف سيئ أو غير الئق من أي من الالعبين وكذلك أي تصرف يتسم 

توقع قة وسوف بالروح الرياضية وسوف يكون لكل العب سجل خاص تسجل فيه أي من تلك األفعال سواء طيبة أو غير الئ
  .من سجالت االتحادوقد تصل العقوبة الى االيقاف او الشطب على الالعب العقوبة المناسبة فى حالة ارتكاب اى خطأ 

غير مسموح لالعبين االتصال باالتحاد الدولي أو أي جهات أخرى وعلى كل العب يود االستفسار عن أي طلب مخاطبة   - ١٢
ال باالتحاد الدولي أو أي جهة أخرى لالستفسار عن طلبة وسوف يقوم االتحاد بتلبية طلبة االتحاد المصري للبريدج طالباً االتص

  و تسليمه الرد على استفساره .
 .لبريدج كرياضة للصفوة والمتميزينعلى جميع الالعبين االلتزام بالروح الرياضية والسلوك الراقي التي تتميز به لعبة ا  - ١٣
 - يتم عمل االتى :و فريق من اى مسابقة من مسابقات االتحاد حالة انسحاب اى العب او زوج ا في   - ١٤

 تم فيه االنسحاب . الذي القسمشطب نتائج الزوج المنسحب عن   -أ
ً لنظام عادة حساب النتائج بدون نتيجة الفريق المنسحب إشطب نتائج الفريق المنسحب من البطولة و  - ب وذلك طبقا

 .لبطولةالخاص بااحتساب النتائج 
  إيقاف المتسبب عن االنسحاب عن أول مباريتين تاليتين لالتحاد. تمول العذر يقبعدم في حالة   -ج

) من الئحة دورى االندية وذلك فى مباريات الفرق  ٨تطبق جميع الشروط الخاصة بالغياب واالنسحاب كما فى البند رقم (  - ١٥
 الرباعية . 

) من الئحة الشروط  ٤،  ٣،  ٢،  ١ما فى البند ( تطبق جميع الشروط الخاصة بالغياب واالنسحاب فى مسابقات الزوجى ك  - ١٦
 الخاصة .



 

 ٣

تطبق قواعد االتحاد الدولى للبريدج والخاصة بمالبس الالعبين فى المباريات والتى تنص على " على جميع الالعبين االلتزام   - ١٧
سمح له بارتداء حذاء او ما بالزى الالئق برياضة البريدج حيث لن يسمح لالعب بارتداء سروال قصير اثناء اللعب كذلك لن ي

 شابه مفتوح من االمام " 
  وسيتم توقيع جزاء بواقعأثناء المباريات بدون سبب الالعبين التحدث مع أو ممنوع على الالعبين التحرك بين الطاوالت  - ١٨

التي قد عند ارتكاب المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع كل مرة يرتكب فيها هذه المخالفة و VP  ½أو  IMP's  ٣أو  ½%
 تصل إلى االستبعاد من المباراة .

وما شابه من بطوالت او مهرجانات سياحية ينظمها ات السياحية الساحلية ( مثل شرم الشيخ مثالً ) مهرجانتم إستثناء اليس  - ١٩
 من هذه الالئحة . ١٧االتحاد فى المدن الساحلية من البند رقم 

  ٢٠٠٧سيتم العمل بقانون البريدج نسخة عام   - ٢٠
 اللجان باألندية وكباتن الفرق ريعلى مقر هاشر هذه الالئحة على الموقع االلكتروني الخاص باالتحاد كما سيتم توزيعنم سيت - ٢١
ويتم عرض الواقعة / التقرير على مجلس إدارة بدون مراجعة إلثبات أي حالة تعدي بالقول أو الفعل تقرير الحكم نهائي يعتبر  - ٢٢

 ت التالية :االتحاد لتحديد عقوبة من العقوبا
 .توجيه إنذار / لفت نظر 
  : شهور. ٦ – ٣يقاف من اإل -إن وجدت - تحويل إلى التحقيق وتبعاً لنتيجة التحقيق تكون العقوبة التعدي بالقول 
  : قل عن عام كامل وقد تال لمدة يقاف اإل -إن وجدت -تحويل إلى التحقيق وتبعاً لنتيجة التحقيق تكون العقوبة التعدي بالفعل

 ل للشطبصت
  سياسة التدخين : - ٢٣
  . جميع بطوالت االتحاد بدون تدخين  
  3أو  ½%  يتم التنبيه على عدم التدخين عن طريق الحكم وسيتم توقيع جزاء بواقع  IMP's أو½  VP  عند ارتكاب

  ة .المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع كل مرة يرتكب فيها هذه المخالفة والتي قد تصل إلى االستبعاد من المبارا
 الهاتف المحمول :  - ٢٤
 3أو  ½%  ممنوع استخدام الهاتف المحمول أثناء المباريات ألي سبب من األسباب وسيتم توقيع جزاء بواقع  IMP's  أو

½  VP  عند ارتكاب المخالفة مع مضاعفة الجزاء مع كل مرة يرتكب فيها هذه المخالفة وقد تصل إلى االستبعاد من المباراة
 حتى إذا لم يستعمل.أو وجود الهاتف في محيط طاولة اللعب ، ا الجزاء لمجرد سماع صوت الهاتف وسوف يتم توقيع هذ

  من رئيس الحكام في البطولة.في حاالت الطوارئ ومع وجود سبب وجيه لذلك بجب أبالغ حكم المباراة وأخذ أذن مسبق 
/ المباراة دون ضرورة أبالغ  للشوطيجة النهائية على أن يظهر الجزاء في النت ةً بواسطة الحكم مباشر اءزسيتم توقيع الج - ٢٥

 ع الجزاء عليه.وبوق الالعب صاحب الجزاء
/صفر في ٢٠سيتم إعتماد جدول نقاط الفوز بالكسور و المعتمد من قبل االتحاد الدولي بحيث يكون الحد األقصى للفوز هو   - ٢٦

  جميع المباريات التي ينظمها االتحاد.

 شروط خاصة :  - ثانياً :
  بطوالت الزوجي بأنواعها :أ : 

  االلتزام بالشروط العامة المذكورة في ( أوالً ) .  -١
في حالة تأخر زميل عن الحضور عند بدأ المباراة يمكن أن يحل محله العب آخر لمدة دورتين وفي حالة عدم حضوره يمكن   -٢

به اليومين كاملين. وفي حالة حضور الالعب لالعب البديل استكمال اللعب حتى النهاية واحتساب نقاط المباراة له في حالة لع
متأخرا عن دورتين يمكنه االشتراك في اللعب واستكمال البطولة بدون احتساب نقاط له وتحتسب النقاط كاملة لزميلة األصلي 

  الذي بدأ المباراة . 
 .دم احتساب نقاط لالعب البديلمع ع)  ٢في حالة تأخر العب في الحضور في اليوم الثاني يطبق نفس الشروط المذكورة في (   -٣

  

  :  Swiss Pairs** بطولة 
لجنة المسابقات  و له أن يستشير م االحك رئيسطبقاً لعدد األزواج و رؤية  دورة  ١٦ – ٩على  Swissتقام البطولة بنظام الـ 

و يكون كسر التعادل بين  Danishبنظام  دورةكون آخر تأيادي على أن  ٦ - ٣و تكون الدورة من  IMPsبالــ ويتم احتساب النتائج 
) ثم مجموع النقاط الكلي  IMP’sثم  VP’sبين الزوجين المتعادلين (  الدورةعن طريق نتيجة  نقاطالاألزواج المتعادلة في مجموع 

IMP’s  كان و يحصل كالهما ً على نقاط لكل زوج و إن استمر التعادل يشترك الزوجين المتعادلين في المركز الذي تعادال عليه آيا
  .األماكن و الفوز الخاصة بالمركز الذي تعادال عليه

  
  ( يوم واحد ) :  باروميتر** بطولة الزوجي المفتوح 

على أن تلعب نفس د للقسم الواحد ربو ٢٤/  ٢٢بحد أقصى في نفس اليوم  شوطينعل  M.Pتقام البطولة بنظام الزوجي 
  .تينائج بعد كل دورالنت تنشرعلى أن  البوردات جميعها في نفس الوقت

  



 

 ٤

  
  

  ( يوم واحد ) :  ماراثون** بطولة الزوجي المفتوح 
 اك فاصل زمني بين كل شوط و الذي يليه.نعلى أن يكون هتقام البطولة على ثالثة أشواط  .١
 - يقام كل شوط من أشواط البطولة بنظام مختلف : .٢

 باروميتر و يتخلله فاصل زمني.  MPالشوط األول يقام بنظام   .أ
 ميتشيل عادي  MPالثاني يقام بنظام الشوط   .ب
  Impsالشوط الثالث يقام بنظام   .ت

 -يتم تحويل النتائج عقب كل شوط و تبعاً للترتيب النهائي لألزواج بعد نهاية و إحتساب نتيجة الشوط طبقاً للمعادلة اآلتية : .٣
  الخ.. ٣و الثالث =  ٢=  الثانيعلى أن يكون الترتيب للزوج األول = صفر و للزوج  ٣× الترتيب ) –عدد األزواج  (

 جمع األرقام الناتجة من المعادلة السابقة لكل شوط جمعاً جبرياً لتحديد الترتيب النهائي لألزواج في البطولةيتم  .٤
  -مثال :

   -زوج  و حصل الزوج محل المثال على : ٥٠عدد األزواج = 
  ، المركز الخمسين في الشوط الثالث  يالمركز الرابع في الشوط الثان  ،  المركز األول في الشوط األول

  ١٥٠=  ٣×  ٥٠ =  الترتيب ( صفر )   -   ٥٠حساب المركز األول :  عدد األزواج 
  ١٣٨=  ٣×  ٤٦= )  ٤ -   ٥٠حساب المركز الرابع :  ( 

  صفر=  ٣×   صفر = ) ٥٠ – ٥٠حساب المركز الخمسين : ( 
  نقطة ٢٨٨=  ٠+  ١٣٨+  ١٥٠دد ترتيبه = و عليه يكون المجموع النهائي لهذا الزوج و الذي يح

 -عاليه كاآلتي : ٤يتم كسر قيد التعادل إن وجد بين األزواج المتعادلة في النتيجة النهائية و بعد تحويلها كما جاء في البند  .٥
يب و إذا إذا كان أحد األزواج يسبق الزوج اآلخر في الترتيب في شوطين من الثالثة يكون هو الزوجي الذي يسبق في الترت  .أ

 استمر التعادل.
 ) و إذا استمر التعادل IMPSنتيجة الزوجين / الترتيب في الشوط الثالث (   .ب
 و إذا استمر التعادل ) MPنتيجة الزوجين / الترتيب في الشوط الثاني (    .ت
 و إذا استمر التعادل ) Barometer(  ولنتيجة الزوجين / الترتيب في الشوط األ  .ث
  لمركز.يشترك الزوجين في نفس ا  .ج

  

  ب : بطوالت الرباعي بأنواعها :
  تطبق شروط العامة المذكورة في ( أوالً ) . 

  في حالة التأخر في اللعب تطبق الجزاءات المذكورة في الشروط الخاصة ببطولة األندية .   -١
 في حالة التأخر في بداية اللعب تطبق الجزاءات المذكورة في الشروط الخاصة في بطوالت األندية .   -٢
  

  : Round Robin**  بطولة الرباعي 
 لى حسب عدد الفرق وكذا عدد المباريات .عتلعب البطولة على ثالثة أو أربع أيام وذلك  .١
بنظام  وتشكل مجموعتين في حالة الزيادة عن ذلك فريق ١٤تقام البطولة من دور واحد في مجموعة واحدة بحد أقصى  .٢

 .القرعة 
 أيادي . ٨تتكون كل مباراة من  .٣
 من المباريات على األقل % ٣٠العبين في أي وقت وتحتسب النقاط كاملة لكل العب يشارك في  ٦ح بتسجيل يسم .٤

 : في حالة المجموعة الواحدة  
 يحدد الترتيب النهائي للفرق بعد انتهاء كآفة المباريات . -

 : في حالة المجموعتين  
  يصعد األول والثاني من كل مجموعة للعب في الدور النهائي. -
  .ويحدد بعد انتهائها الترتيب النهائي  -ثالث مباريات  – كامل Round Robinالفرق األربع مجموعة واحدة لعب ت -
  .كالتالي :يد على شوطين  ١٦تحدد المراكز المتبقية في مباراة من  -

o تلعب الفرق الحاصلة على المركز الثالث في كل مجموعة على المركز الخامس والسادس . 
o الحاصلة على المركز الرابع في كل مجموعة على المركز السابع والثامن. تلعب الفرق 
o ....... وهكذا 

  

 / K.O ( Swiss(  المفتوح** بطولة الرباعي 
 مباراة فى اليوم الثانى ) . ٦مباراة فى اليوم االول و ٥( يومين  مدار تقام البطولة على .١
  بالقرعةيكون ترتيب لقاء الفرق فى المباراة االولى و  Swissتلعب جميع الفرق فى اليوم االول بنظام الـ  .٢



 

 ٥

 ايادى . ٨كون المباراة الواحدة من تت .٣
 بعد نهاية اليوم االول :  VPsلجميع الفرق بالـ تحتسب النتائج  .٤

  ) .   Aدور الثمانية " خروج المغلوب " ( المجموعة االولى   -اوالً :
 لى هذه المرحلة .ل من اليوم االول اائواأل تصعد الفرق الثمانية .١
 تلعب الفرق الثماني األوائل في هذا الدور طبقاً للجدول اآلتي : .٢

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

 .  Impsتحتسب النتيجة بالـ ايادى و ٨يد على شوطين كل شوط  ١٦تقام المباراة فى دور الثمانية من  .٣
تصعد الفرق االربعة الفائزة الى الدور قبل النهائى للبطولة بينما تهبط الفرق الخاسرة الى المجموعة الثانية "  .٤

 " والتى تلعب على المراكز من الخامس وحتى االخير .   Swissمجموعة الـ 
ايادى ويلتقى الفريقين الفائزين فى المباراة  ٨ يد على شوطين كل شوط ١٦تلعب مباراتى الدور قبل النهائى من  .٥

  Impsالنهائية والخاسرين فى المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ويكون حساب النتيجة بالـ 
ايادى وتحتسب  ٨يد على شوطين كل شوط  ١٦تكون المباراة النهائية وكذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع من  .٦

 .   Impsالنتيجة بالـ 
 كمية فى جميع ادوار البطولة .اال تطبق قاعدة النقاط التر .٧

  )   Bفرق التى لم تتأهل لدور الثمانية ( المجموعة الثانية لا ثانياً:
 .  Swissتتأهل لدور الثمانية بكامل نتائجها السابقة مع الفرق االخرى بنظام لم تلعب الفرق التى  .١
م اللعب تع فى االعتبار انه يمكن مواجهه فريق اخر بقاً لنتيجة الفرق مع الوضتكون المباراة االولى فى اليوم الثانى ط .٢

 فى اليوم االول . ه من قبلمع
انية مينضم عدد اربعة فرق والتى خسرت فى دور الث في اليوم الثاني ( المبارة السابعة )  بعد نهاية المباراة الثانية .٣

 الى الفرق التى لم تتأهل من اليوم االول . 
مع الوضع فى االعتبار انه يمكن ان   Swissم الفرق الخاسرة فى دور الثمانية الى الفرق االخرى لتلعب بنظام تنض .٤

 م اللعب معه فى اليوم االول للبطولة .تتلتقى بفريق اخر او اكثر 
ً لنتائجها والتى تحتسب كاالتى :  Bيكون ترتيب الفرق التى خسرت فى دور الثمانية فى المجموع  .٥ اجمالى  - طبقا

 ٢× المتوسط الحسابي لنتائج الفريق في اليوم األول نتيجة الفريق بعد اليوم االول + 
على المراكز من الخامس وحتى االخير وتكون اخر   Swissتستكمل باقى المباريات بين فرق هذه المجموعة بنظام  .٦

 .   Danishمباراة بنظام 
  

 BAM** بطولة الرباعي المفتوح 
 .RRلى مدار يومين / ثالثة أيام إذا تطلب األمر و بنظام الــ تقام البطولة ع .١
 -)))  ) كاآلتي : Board A Match   )))BAMنظام حساب النتيجة يكون بطريقة (  .٢

 يتم مقارنة النتيجة لكل طاولة ( غرفة مغلقة و غرفة مفتوحة ).  .أ
 الفرق.يتم تسجيل نقطة واحدة للفريق صاحب النتيجة األكبر عن كل يد أياً كان   .ب
 في حالة تساوي النتيجيتين في كال الطاولتين يتم تسجيل نصف نقطة لكل فريق.  .ت

  -مثال :
  ٨عدد األيادي للمباراة = 

  )١صفر  للفريق ( – ١)  .... ٢للفريق ( ٤٢٠)  و ١للفريق ( ٤٣٠اليد األولى  
    ١/٢ - ١/٢) ....  ٢للفريق ( ٥٢٠) و ١للفريق ( ٥٢٠اليد الثانية  
  نقاط ... ٨موع النهائي لكل النقاط يجب أن يكون جاقي النتائج مع مالحظة أن المو هكذا لب

  صفر ... الخ – ٨،  ١٫٥ – ٦٫٥،    ٣ – ٥،    ٤ – ٤
ل مباراة و تجميع النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مباراة في جدول عام لتحديد الترتيب للفرق عقب ك تمي .٣

 كذلك الترتيب النهائي للبطولة.
 يتم كسر قيد التعادل بين الفرق المتعادلة بنتيجة المواجهات المباشرة بينهما البعض. .٤

 .من المباريات على األقل % ٣٠العبين في أي وقت وتحتسب النقاط كاملة لكل العب يشارك في  ٦يسمح بتسجيل   .٥
  

  *** بطولة نهاية الموسم
 يعلن عن نظام اللعب بها في حينه -١
  ز أو أماكن في هذة البطولة.ال يتم منح أية نقاط فو -٢

  
  



 

 ٦

  
  
  
  
  
  

 :ثالثاً :  الئحة بطوالت األندية للفرق الرباعية
  

  شروط عامة :  -أوالً :
 

  .و بالشروط العامة التالية ٢٠١٧/  ٢٠١٦االلتزام بالشروط العامة المذكورة في الالئحة العامة للمسابقات موسم  -١
يرسل في موعد  الناديمن  رسمينادي على أن يكون ذلك بخطاب للفريق كل في كحد أقصى العبين  ١٠يسمح بتسجيل عدد  -٢

 ٢العب لألندية التي تشارك في مسابقة الدوري بعدد  ١٢.. كما يسمح بتسجيل عدد .أسبوعين قبل بدء مباريات الدوري أقصاه
 فريق أو أكثر بشرط موافقة مجلس إدارة االتحاد.

العبين و إال لن يتم  ٦الدوري يكون الحد األدنى لالعبين المسجلين بكل فريق هو األندية التي تشارك بأكثر من فريق في مسابقة  -٣
 السماح لهم بتسجيل أكثر من فريق.

كأنه نادي مستقل و ينطبق عليه كل الشروط و  -في بنود هذة الالئحة  –األندية التي تشارك بأكثر من فريق يتم إعتبار كل فريق  -٤
 هذة الالئحة لألندية المشاركة في مسابقات االتحاد المتنوعة. اإللتزامات و الواجبات الواردة في

بالتوقيع على النموذج المعد للتسجيل والصادر من االتحاد لكل موسم على  هجميع الالعبين المسجلين من قبلعلى  من حق النادي -٥
 حدة.

 الت األندية على مدار هذا الموسم.الالعبين المسجلين في بداية الموسم هم الالعبين الذين يمثلوا النادي في جميع بطو -٦
يسمح للنادي بإرسال عدد اقل من العبيه واستكمال العدد في أي وقت بخطاب رسمي مسبق علي أن ال يكون الالعب المستكمل  -٧

 .عضو في فريق آخر
 يسمح للنادي باستبدال أي العب يكون مسجل بالعب آخر بالشرط اآلتية : -٨

 في أي مباراة مع ناديه . أن يكون الالعب المستبدل لم يشترك 
 .أن يكون الالعب البديل لم يشترك في أي مباراة مع أي نادي آخر 
  علية من مقرر اللجنة أو رئيس ً أن يكون االستبدال بخطاب مسبق لالتحاد من النادي على ورق بشعار النادي موقعا

 الفريق.
أن ينتقل إلى نادي آخر بعد نهاية الموسم إال بأحد بالشروط  في بداية الموسمللنادي الموقع على نموذج التسجيل ال يحق لالعب  -٩

 - :اآلتية
 .أن يقضي في النادي المسجل به موسمين على األقل من تاريخ التسجيل  
 .أن ال يتم تسجيل الالعب من قبل النادي في بداية الموسم التالي فيصبح الالعب حراً للعب آلي نادي آخر 
 وسمين يشترط موافقة النادي على انتقال الالعب إلى نادي أخر بخطاب رسمي من في حالة عدم قضاء الالعب لمدة م

 .انتقالهالنادي المسجل به الالعب يفيد الموافقة على 
بين األندية في الفترة بين نهاية مسابقة  - تغيير في قائمة القيد المسجلة في بداية الموسم  –اك موسم إنتقاالت حر نيكون ه – ١٠

العب كحد أقصى في الموسم الواحد و  ٢ق لكل نادي أن يغير / يضيف / يبدل عدد حابقة الكأس على ان يالدوري و بداية مس
 -مسابقات األندية للفرق الرباعية  –) من الشروط العامة عاليه ٩) و (٥ذلك دون اإلخالل بما جاء في الفقرتين (

  حاالت التأخير في بدء المباراة  : - ١١
  -في الوصول طبقاً لآلتي :يتم تطبيق جزاءات التأخير 

 من نتيجة المباراة  V.P ٠٫٥يتم خصمدقائق ١٠ – ٥ التأخير من - 
  من نتيجة المباراة  V.P ١  يتم خصم  دقيقة  ١٥ – ١١ التأخير من - 
  من نتيجة المباراة  V.P ١٫٥  يتم خصم  دقيقة  ٢٠ – ١٦ التأخير من - 

  ) الفقرة ( ب )  من الئحة دوري األندية .     ٨البند( دقيقة تحتسب المباراة انسحاب ويطبق  ٢٠من  أكثر -
  ( مع منح زمن المباراة كامالً اعتبارا من وقت وصول الفريق المتأخر ) .

  
  حاالت التأخير أثناء اللعب : -١١

  - يطبق جزاءات الخصم كالتالي :        
   توجيه أنذار  دقائق  ٥ التأخير من - 
  من نتيجة المباراة . V.P ٠٫٥  يتم خصم  دقيقة  ١٠ – ٦  التأخير من - 
  من نتيجة المباراة . V.P ١  يتم خصم  دقيقة  ١٥ – ١١  التأخير من - 



 

 ٧

   من نتيجة المباراة مع توجيه إنذار V.P ١٫٥  يتم خصم  دقيقة  ٢٠ – ١٦  التأخير من - 
   من نتيجة المباراة مع توجيه إنذار V.P ٢  يتم خصم  دقيقة  ٢٥ – ٢١  التأخير من - 
   من نتيجة المباراة مع توجيه إنذار V.P ٤  يتم خصم  دقيقة  ٣٠ – ٢٦  التأخير من - 
عن كل خمس دقائق تالية مع عرض نتيجة المباراة على  V.P ٢دقيقة يتم الخصم بـ  ٣٠من  أكثر( في حالة تأخير فريق في اللعب  

  لجنة المسابقات التخاذ الالزم ) .
ر الفريق اآلخر واثبت الحكم هذا الحق يتم الخصم على الفريق اآلخر المتسبب أما في حالة عدم ( في حالة احتفاظ فريق بحقه لتأخي

 احتفاظ أي فريق بحقه في تأخر الفريق اآلخر فيتم الخصم على الفريقين مناصفة ).
  

 قاعدة جلوس الالعبين و تسجيل النتائج : -١٢
  ًيجلس الفريق الضيف أوالN/S  في الغرفة المغلقة وE/W   الغرفة المفتوحة ويجلس بعده الفريق المضيففيN/S  في

 في الغرف المغلقة .   E/Wالغرفة المفتوحة و 
  الـN/S    في الغرفة المفتوحة والمغلقة مسئوالن عن نموزج تسجيل النتائج الرسمي الـScore Sheet   وبعد انتهاء

  س الفريقين و إعطاء النتيجة لحكم المباراة . المباراة يراجع كابتن كل فريق النتيجة ويتم التوقيع عليه من رئي
  
 

 المتفرجون : -١٣
 .يسمح للمتفرجين بالجلوس في الغرفة المفتوحة فقط بشرط عدم التحدث مع الالعبين أو التعليق أثناء المباراة 
  المتفرجين أثناء المباراة الواحدة لمشاهدة أكثر من مباراة . بانتقالال يسمح 
 مشاهد بجوارهم ولكن ليس من حقهم عدم وجود متفرجين. آيعلى  االعتراضة المفتوحة من حق الالعبين في الغرف 
  أثناء اللعب. فريقهمشاهدة  لفريقه احتياطيال يسمح ألي العب 
  فريقهلمشاهدة  –بعد أستاذان حكم المباراة  –يسمح لكابتن الفريق الجلوس في أي غرفة سواء كانت مفتوحة أو مغلقة 

كابتن الفريق هو الالعب المسجل مسبقاً ككابتن للفريق من قبل  –التنقل بين الغرفتين أثناء المباراة ولكن ليس من حقه 
 من نادية . ببخطاأثناء إقامة فعاليات الدوري إال  تغيرهالنادي وال يجوز 

  لحكم وجميع متفرجين فقط داخل الغرفة المغلقة مع مراعاة الشروط السابقة وذلك بعد موافقة ا ٢يسمح بوجود عدد
 الالعبين المتواجدين على المنضدة.

  
 

 االحتجاجات : -١٤
  ساعة من انتهاء المباراة وعن طريق كابتن الفريق نصف من حق أي فريق أن يتقدم بأي احتجاج بعد تقديم النتيجة خالل

 .  
   على جميع الالعبين استخدام الـConvention Cards   الالعبين على وفي حالة عدم وجودها مع الالعبين سيجبر

) الصادر من لجنة الحكام و المعتمد من قبل  SECC  )Standard Egyptian Convention Cardلعب الـ 
 االتحاد.

    قرار الحكم نهائي بدون أي مناقشة من الالعبين وعلى المتضرر من قرار الحكم التقدم للحكم بطلب استئناف إلى لجنة
جنيه ) ويرد هذا المبلغ في حالة  ئتاجنيه ( ما ٢٠٠،- د لذلك مقابل سداد مبلغ على النموذج المع ) Reviewالمراجعة ( 

ً حتى لو لم يكسب االستئناف ويتم توريد المبلغ لصالح االتحاد في حالة عدم قبول  قبول االعتراض شكالً أو موضوعا
 االعتراض شكالً أو موضوعاً . 

 ات اللعب مثل التأخير و التدخين و المحمول من أي جهة و ال ال يتم مراجعة قرارات الحكم الرئيسي و الخاصة بجزاء
 يجوز ألي لجنة أن تقوم بتعديلها.

 - تبعاً للتالي :تحتسب النقاط لالعبين الذين شاركوا  -١٥
 دوري األندية 

فيها  على األقل من المباريات ( جميع المباريات بما % ٣٣٫٣٣نقاط األماكن ... تحتسب كاملة ًلالعبين الذين شاركوا في  -
 الدور التمهيدي األول )

على األقل من المباريات ( جميع المباريات  % ٢٠من نقاط األماكن ًلالعبين الذين شاركوا في  %٥٠نقاط األماكن ... تحتسب  -
 بما فيها الدور التمهيدي األول )

اط الفوز المتاحة لالعبين نقجميع على األقل من المباريات على  % ٣٣٫٣٣نقاط الفوز ... يحصل الالعب الذي شارك في  -
 طبقاً لجدول النقاط.

مباريات على األقل في  ٥بشرط أن يلعب  –على األقل من المباريات  % ٢٠نقاط الفوز ... يحصل الالعب الذي شارك في  -
 ط.المتاحة لالعبين طبقاً لجدول النقامن نقاط الفوز  %٥٠الدور الثاني من الدوري " دوري األبطال / الممتاز " على 



 

 ٨

 ال يحصلون على أية نقاط. %٢٠الالعبين المشاركين في عدد مباريات بنسبة أقل من  -
 

و كأن رأي الحكم الرئيسي بعدم إمكانية / إستحالة إستمرار  –نظراً ألي لظروف طارئة  - في حالة تعذر إقامة مباراة أو أكثر  - ١٦
و يستمر الجدول كما هو معلن و كأن هذة المباراة / المباريات قد تأجلت  المباراة ، يتم تأجيل المباراة أو أكثر إلى نهاية الدوري / الدور

 و تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد إقامة هذة المباراة / المباريات على جميع األندية.
 

  األندية نظام دوري - ثانياً :
دوري من دور واحد و تكون المباراة الواحدة جميع الفرق المسجلة أياً كان عددها و أياً كان تصنيف الالعبين المسجلين بها تلعب  .١

 يد. ١٦من 
 بعد نهاية الدوري من دور واحد يتم تقسيم األندية إلى قسمين متساويين لعمل دوريين مختلفيين.  .٢
ن في دوري األبطال يزيد عإذا كان عدد األندية األصلي و المشاركة في الدوري عدداً فردياً يتم التقسيم بحيث يكون عدد الفرق   .٣

ي الدوري الممتاز بعدد واحد فريق و إذا كان العدد زوجي و نتج عن قسمته عددين فرديين فيتم إضافة فريق لدوري عدد الفرق ف
 األبطال ليصبح عدده زوجياً و الدوري الممتاز فردياً ...

ن كما أنه في حالة وجوب وجود *** في جميع األحوال فإنه ال يمكن أن يكون هناك باي ( عدد فردي من الفرق ) في كال الدوريي
الفرق به باي ( عدد فردي من الفرق ) يكون في الدوري الممتاز أي أن دوري األبطال دائماً يكون زوجي العدد و دائماً يكون عدد 

 أكثر من الدوري الممتاز إذا لزم األمر.
و يكون ترتيب الفرق ترتيباً  ينمن دورالفرق دوري فيه  و تلعب)  Champs Leagueالقسم األول و يسمى دوري األبطال (  .٤

 نهائياً عقب هذين الدورين.
و تلعب فيه الفرق دوري من دورين و يكون ترتيب الفرق ترتيباً )  Premier Leagueالقسم الثاني و يسمى الدوري الممتاز (  .٥

 نهائياً عقب هذين الدورين.
 

 ين) تلعب الفرق طبقاً للتقسيم عالية في دوري من دور١ .٦
  يد ١٦كون المباراة الواحدة من ) ت٢
من مجموع نقاطها في  % ٣٥) جميع الفرق في كال القسميين تبدأ مباريات المرحلة الثانية من الدوري بنقاط إضافية تمثل ٣

  ( الدوري المجمع من دور واحد ). الدور األولمرحلة 
ع / ينسحب من اللعب عقب المرحلة األولى و إذا حدث ) دوري األندية بمرحلتيه هو وحدة واحدة و ال يجوز ألي نادي أن يمتن٤ 

توقيع الحد األقصى من الغرامات المالية على كل الالعبين المنسحبين كما سيتم حرمان الالعبين من نقاط الفوز و نقاط ذلك سيتم 
  ي بطولة.األماكن في مسابقتي الدوري و الكأس لهذا الموسم مع حرمانهم من جوائز االتحاد لهذا الموسم في أ

سيكون الحرمان عاليه على الالعبين الذين يمتنعون / ينسحبوا عن اللعب فقط مما يؤدي لعدم إمكانية النادي من المشاركة ( أقل ) ٥    
م من أربعة العبين )، أما الالعبين الذين سيحضروا لمكان اللعب و يتأكد حكم المباراة من تواجدهم و من إستعدادهم للعب فلن توقع عليه

  أية عقوبات.
ً على كل العب في أي فريق ينسحب من أحد المباريات و سيتم ٦     ً مصريا )  سيتم توقيع الغرامة المالية و قيمتها خمسون جنيها

  مضاعفة الغرامة في حالة التكرار بحد أقصى مائتا جنيه على كل العب و ذلك في حالة االنسحاب الكامل من المسابقة.
 مدة المباريات : .٧

ساعة  ٢:٢٥ساعة في حالة ما إذا كانت األيادي سابقة التجهيز و  ٢:١٥ قدرهزمن في يد  ١٦مباراة مكونة من كل 
  في حالة تفنيطها قبل اللعب.

 : -إن وجدت  –قاعدة كسر التعادل في األدوار النهائية  .٨
إضافية يحدد بعدها  أيادياة بواقع خمسة يتم كسر التعادل بين الفرق المتنافسة والتي تعادلت في مجموع نقاط الفوز بمد المبار

  . الذهبيالتعادل يطبق قاعدة البورد  استمرارالفريق الفائز وفي حالة 
 قاعدة كسر التعادل في األدوار التمهيدية : .٩

دور واحد ) بعد نهاية الدوري من  VPيتم كسر التعادل بين الفرق المتنافسة و التي تعادلت في مجموع نقاط الفوز ( 
  -تي :أي مرحلة أو أي قسم تبعاً لآلو في 

  **  في حالة فريقين .... يتم كسر التعادل تبعاً للبنود التالية و بترتيبها.
 ويكون الفريق الفائز بالمجموع هو الفريق صاحب المركز االعلى .  v.psنتيجة المباراة بين الفريقين فى الدورين بالـ  .١
 ويكون الفريق الفائز بالمجموع هو الفريق صاحب المركز االعلى .  Impsبالـ نتيجة المباراة بين الفريقين فى الدورين  .٢
 التى حصل عليها كل فريق بعد نهاية الدورين .   Impsمجموع نقاط المباريات  .٣
) مقسوماً على مجموع نقاط المباريات  التي خسرها للفرق Imps earnedمجموع نقاط المباريات التي حصل عليها الفريق ( .٤

 )lost Impsسة (المناف
 

  **  في حالة ثالثة فرق أو أكثر ... يتم كسر التعادل تبعاً للبنود التالية و بترتيبها.



 

 ٩

إذا فاز أحد الفرق بكلي مباراتيه أمام الفريقين اآلخرين أو فاز في مباراة واحدة و تعادل في األخرى يكون هو الفريق الفائز (  .١
Imps Results ( 

 .RR) التي حصل عليها كل فريق بعد نهاية  Impsمجموع نقاط المباريات (  .٢
 ) من البند السابق . ٤الفقرة رقم (  .٣

 
 :( إن وجدت ) قاعدة النقاط التراكمية  .١٠

إذا تقابل فريقين في المباراة قبل النهائية أو النهائية فأن آياً من الفريقين يحمل معه نقاطاً تراكمية طبقاً للنتيجة التي حصال   **
  وذلك كاآلتي : الدوري من دور واحد في المرحلة الثانية فقط ( مرحلة دوري األبطال و الدوري الممتاز ) تهما معاً في ارعليها في مبا

ً  Impsالفريقين عن طريق جمع نقاط المباريات (  اةنتيجة مبار احتسابيتم  .١  ) جمعاً جبريا
 احتسابيتم  RRالترتيب النهائي بعد نهاية الـ  إذا كان الفريق صاحب المجموع الجبري الموجب يسبق الفريق اآلخر في .٢

 من النقاط كنقاط تراكمية . %٥٠
 احتسابيتم  RRإذا كان الفريق صاحب المجموع الجبري الموجب يلي الفريق اآلخر في الترتيب النهائي بعد نهاية الـ  .٣

 من النقاط كنقاط تراكمية . %٣٣
) لكل يد  Impsنقطة ( ¼ عن  تزيدفريق يجب أن ال  آليمية المحولة في جميع األحوال فإن الحد األقصى للنقاط التراك .٤

ألياً من  يد يكون الحد األقصى من النقاط التراكمية ٦٤إذا كانت المباراة من فمثالً  –يتم لعبها في المباراة أياً كان عددها 
 . –)  Impsنقطة (  ١٦هو الفريقين 

   

  حاالت الغياب أو االنسحاب :  .١١
أي فريق لالعب قبل بداية اللعب يمكن االستعانة بأي العب بشرط عدم اشتراك هذا الالعب مع أي فريق آخر في حالة نقص   -أ

في أي درجة وبشرط أن يكون الفريق لم يستخدم عدد العشر العبين المسجلين على أن يتم إضافة هذا الالعب لقائمة الفريق 
  العب لم يلعب بخطاب من النادي كذلك قبل المباراة التالية .بخطاب من النادي قبل المباراة التالية أو استبداله ب

في حالة انسحاب أي فريق يعرض األمر على لجنة المسابقات لرفع توصياتها لالتحاد التخاذ القرار النهائي وفي حالة قبول    - ب
/ صفر وفي  ١٤٬٤   وفي حالة عدم قبول العذر تحتسب النتيجة ٥٬٦/  ١٤٬٤عذر الفريق المنسحب يعتبر الفريق مهزوم 

له ويأخذ الفريق  أحسنأو متوسط نتائجه في نفس الدور ( بعد نهايته ) أيهما  ١٤٬٤كلتا الحالتين يأخذ الفريق الفائز 
 .٥٬٦أو اقل في حالة ما إذا كان متوسط نتائجه اقل من  ٥٬٦ –في حالة العذر المقبول  –المنسحب 

إذا كان بخطاب رسمي موجهاً إلى لجنة المسابقات باالتحاد  إال االنسحابعن  اعتذارلن تنظر لجنة المسابقات إلى آي خطاب   - ت
ساعة على األكثر من نهاية موعد  ٤٨على ورق بشعار النادي موقعاً علية من مقرر اللجنة أو رئيس الفريق و ذلك في خالل 

وقيع العقوبات التي يقرها االتحاد في حالة ( أو المتوسط ) / صفر مع ت ١٤٬٤المباراة التي أنسحب فيها وإال ستعتبر النتيجة 
 التكرار كما ينص علية البند التالي ( ث ).

من مبارتين  أكثرمن مبارتين في الدور الواحد . وفي حالة االنسحاب في  أكثرفي جميع األحوال ال يسمح باالنسحاب في   - ث
حب لالتحاد لتوقيع العقوبة المناسبة والتي قد تصل تشطب نتائج الدور المنسحب فيه الفريق بالكامل ويرفع أمر الفريق المنس

 إلى :
  غرامة مالية على النادي المنسحب  
  الموسم . لهذاحرمان العبي النادي من نقاط الفوز أو نقاط األماكن المقررة  
 .إيقاف الالعبين لمدة معينة يحددها االتحاد 
  الدوري في هذة الالئحة.من نظام  ٦من البند رقم  ٦مع الوضع في األعتبار المادة رقم 

  

 : مصركأس  نظام      ثالثاً :
و بالشروط العامة الواردة في الئحة  ٢٠١٧/  ٢٠١٦في الالئحة العامة للمسابقات موسم  الواردةااللتزام بالشروط العامة  .١

 )ثالثاً :  الئحة بطوالت األندية للفرق الرباعيةمسابقات األندية للفرق الرباعية ، (المادة 
 هي بطولة فرق قاصرة على األندية ولكنها بطولة مفتوحة من حق النادي االشتراك بأي عدد من الفرق . مصركأس  بطولة .٢
 تلعب جميع المباريات في نفس الوقت بنفس األيادي. .٣
 . IMPsتحسب نتائج المباريات بالـ  .٤
 جميع ادوار البطولة . فيال تطبق قاعدة النقاط التراكمية  .٥
 و التأخيرات وكذا شروط التسابق الخاصة بدوري األندية والتي وردت من قبل في هذه الالئحة.تطبق الئحة الجزاءات  .٦
 - نقاط الفوز و األماكن تكون كالتالي : .٧
 .األشواط التي لعبها فريقهم على األقل من % ٣٣٫٣٣تحتسب كاملة ًلالعبين الذين شاركوا في نقاط األماكن ...  -
 .األشواط التي لعبها فريقهم على األقل من % ٢٠نقاط لالعبين الذين شاركوا في من ال %٥٠تحتسب نقاط األماكن ...  -



 

 ١٠

على األقل من األشواط التي لعبها فريقه على نقاط الفوز كاملة و  % ٣٣٫٣٣نقاط الفوز ... يحصل الالعب الذي شارك في  -
 المتاحة لالعبين طبقاً لجدول النقاط.

بشرط أن يلعب شوط واحد  –على األقل من األشواط التي لعبها فريقه  % ٢٠في نقاط الفوز ... يحصل الالعب الذي شارك  .٨
من نقاط الفوز كاملةً و  %٥٠على   - على األقل في المباراة قبل النهائية أو النهائية في حالة وصول فريقه إلى هذة المرحلة 

 المتاحة لالعبين طبقاً لجدول النقاط.

  طريقة اللعب .٩
 ترتيب هذة الفرق في و يكون هذا التصنيف بناءاً على  لجنة المسابقاتلى فئات وذلك عن طريق إالمشاركة الفرق  تصنف

 .دوري مكتملةآخر مسابقة 
  ت و نتائج طبقاً للجنة المسابقا ةاألخير اتو يكون بين الفرق صاحبة التصنيف -إن وجد  - ٣٢تبدأ فعايات الكأس بدور الـ

و  ١٦إلى دور الـ / الفائزين و تأهل الفائز  / المغلوبين مواجهات مباشرة بخروج المغلوبهذا الدور كون يو  الدوري
ساعة ، و يتم  ٢و كل شوط في زمن  يد ١٤ثالثة أشواط كل شوط من  يد مقسمة على ٤٢ منهذا الدور مباريات تكون 

  تحديد طرفي كل مباراة بالقرعة.
 

 ١٦الــ  *** دور
  بحيث :مجموعات  ٤إلى  ١٦يتم تقسيم الفرق في دور الـ 
 في لتقيييكون / ن طريق لجنة المسابقات بحيث ع ١٦دور ال موعات جفي م) موجهة قرعة  ( سكين جميع الفرقت كوني 

 ١) طبقاً لترتيب الدوري في نفس الموسم ثم الدور قبل النهائي (  ٥ × ٤  -  ٦×  ٣ -  ٧×  ٢  -   ٨×  ١(  ٨ور ال د
  دوري االبطال الثمانية األوائل في و ذلك بالنسبة لفرق  ) ٣×  ٢  -  ٤× 

  بنفس المختلفة موعات جعلى المالدوري الممتاز ) دوري األبطال أو باقي فرق باقي الفرق ( سواء / توزيع تسكين يكون
  .ن دوري األبطال و طبقاً لترتيبهااألوائل م ٨طريقة توزيع الفرق ال 

  يد  ١٦رق في المجموعة الواحدة و تكون كل مباراة من من دوري من دور واحد بين الف ١٦تلعب مباريات دور الـ
  ساعة. ٢:١٥لي عدد ثالثة مباريات لكل مجموعة على أن يكون زمن الشوط الواحد بإجما

  تحتسب النتائج بين الفرق المتبارية في كل مجموعة بالـ VPs 
 إلى دور الثمانيةفي كل مجموعة  تصعد الفرق أصحاب المراكز األول و الثاني.  
 م كسر التعادل بين الفرق المتنافسة و التي تعادلت في مجموع نقاط الفوز ( يتVPs  دور تبعاً ) بعد نهاية الدوري من

  -تي :لآل
  **  في حالة فريقين .... يتم كسر التعادل تبعاً للبنود التالية و بترتيبها.

 هو الفريق صاحب المركز االعلى . بالمباراةويكون الفريق الفائز   v.psنتيجة المباراة بين الفريقين بالـ  .١
) مقسوماً على مجموع نقاط المباريات  Imps earnedمجموع نقاط المباريات التي حصل عليها الفريق ( .٢

 )lost Impsالتي خسرها للفرق المنافسة (
  **  في حالة ثالثة فرق أو أكثر ... يتم كسر التعادل تبعاً للبنود التالية و بترتيبها.

الفرق بكلي مباراتيه أمام الفريقين اآلخرين أو فاز في مباراة واحدة و تعادل في األخرى يكون هو الفريق إذا فاز أحد  .١
 ) Imps Resultsالفائز ( 

ً على مجموع نقاط المباريات  التي Imps earnedمجموع نقاط المباريات التي حصل عليها الفريق ( .٢ ) مقسوما
 )lost Impsخسرها للفرق المنافسة (

 
 ٠٨دور الــ *** 

 : تكون مباريات هذا الدور كالتالي -  
  ) ١.... فائز رقم (  ثاني المجموعة الرابعة× :  بطل المجموعة األولى المباراة األولى 
  ) ٢.... فائز رقم (  ثاني المجموعة الثالثة× : بطل المجموعة الثانية المباراة الثانية 
  ) ٣.... فائز رقم (  اني المجموعة الثانيةث× : بطل المجموعة الثالثة المباراة الثالثة 

  ) ٤.... فائز رقم (  ثاني المجموعة األولى ×: بطل المجموعة الرابعة المباراة الرابعة 
 و كل يد  ١٦ثالثة أشواط كل شوط من  مقسمة على يد ٤٨اة من بخروج المغلوب في مبارهذا الدور  واجهاتتكون م

 ساعة ٢:١٥في زمن شوط 
  هذا الدور بمجموع الـ تحتسب نتائجIMPs    .لكل األشواط  

 



 

 ١١

 *** الدور قبل النهائي
  تقام مباريات هذا الدور كالتالي

 ٤الفائز رقم () × ١: الفائز رقم ( المباراة األولى( 
 ٣الفائز رقم () × ٢: الفائز رقم ( المباراة الثانية( 
 ٢:١٥زمن  و كل شوط فييد  ١٦شواط كل شوط من ثالثة أ يد مقسمة على ٤٨اة من تكون مواجهات هذا الدور في مبار 

 ساعة
  تحتسب نتائج هذا الدور بمجموع الـIMPs   .لكل األشواط 

 *** الدور النهائي
  يد و كل  ١٦مقسمة على أربعة أشواط كل شوط  ٦٤تكون بين الفريقين الفائزين من الدور قبل النهائي و تكون في مباراة من

 لكل األشواط . IMPs ـ ب النتيجة بمجموع الساعة ة تحتس ٢:١٥شوط في زمن 
  كل شوط في زمن  يد و ١٦يد مقسمة على شوطين كل شوط  ٣٢تقام مباراة لتحديد المركزين الثالث و الرابع و تكون من

و يجب إقامة هذة المباراة و في حالة إعتذار الفريقين عنها لكل األشواط  IMPs ساعة ة تحتسب النتيجة بمجموع ال ٢:١٥
حصل كل فريق على نقاط فوز و نقاط أماكن المركز الرابع و في حالة إعتذار فريق واحد فقط يحصل الفريق األخر ( غير ي

 المعتذر ) على المركز الثالث.
 

 : قاعدة كسر التعادل .١٠
ادلت في مجموع و التي تعقبل النهائي و النهائي  و ربع النهائي و ٣٢الـ  في أدواريتم كسر التعادل بين الفرق المتنافسة 

 النقاط بمد المباراة بواقع خمسة أيادي إضافية يحدد بعدها الفريق الفائز وفي حالة استمرار التعادل تطبق قاعدة البورد الذهبي
 النقاط اإلضافية : .١١

  ) ٢،  ٤،  ٨،  ٣٢أدوار خروج المغلوب ( 
  سنة فما أعلى في الفريق بواقع  ٢٦من أقل  - ١٩٨٨يتم منح نقاط إضافية في حالة اشتراك العبين من مواليد عام

٢  IMP   ١٥و بحد أقصى  يشترك به الالعب للفريق عن كل العب في كل شوط IMP .في المباراة  
  سنة فما أعلى في الفريق بواقع  ٢٢أقل من  - ١٩٩٢يتم منح نقاط إضافية في حالة اشتراك العبين من مواليد عام

٤  IMP  ٢٠و بحد أقصى  يشترك به الالعب للفريق عن كل العب في كل شوط IMP .في المباراة  
  ١٦دور الـ 
  سنة فما أعلى في الفريق بواقع  ٢٦أقل من  - ١٩٨٨يتم منح نقاط إضافية في حالة اشتراك العبين من مواليد عام

٢  IMP   ٤و بحد أقصى   المباراةفي يشترك للفريق عن كل العب IMP .في المباراة الواحدة  
  : السوبر رعد    - رابعاً :

  

ل شوط  .١٢ ة أشواط ك تقام مباراة بين بطل دوري األبطال و بين بطل كأس مصر في بداية كل موسم و تكون المباراة من أربع
ذة  ١٦من  ي ه ة ف ب يد و تطبق قاعدة كسر التعادل المبين ى ملع اراة عل ام المب وب و تق روج المغل ات خ ي مباري ة ف الالئح

  ألخر موسم.الفريق الحائز على بطولة الدوري 
  السوبر. درعالنادي الحاصل على  وفريق النادي الفائز في هذة المباراة يكون ه .١٣
 يتكون كل فريق من عدد ال يزيد عن عشرة العبين من قائمة الفريق للموسم الرياضي الجديد. .١٤
 الفريق الفائز بدوري األبطال و كأس مصر يكون هو بطل درع السوبر مباشرةً  .١٥

  
+  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -قواعد عامة :
ذة ١ . في حاالت وجود لبس حول تفسير أية مادة من مواد هذة الالئحة يكون رئيس الحكام في البطولة هو المسئول عن تفسير ه

 المادة لالعبين و يتم العمل طبقاً لتفسيرة لهذة المادة و له أن يستشير لجنة المسابقات.
ائع أو أحداث٢ االت أو وق ة ح ود أي ة وج و  . في حال ة ه ام البطول يس حك ون رأي رئ ذة الالئحة يك واد به د الم ا بأح رد ذكره م ي ل

 النهائي في هذة الحاالت و له أن يستشير من يراه مناسباً سواءاً من الالعبين أو من لجنة المسابقات قبل إبداء رأيه النهائي مع تسجيل
  و المسابقات.في تقريره للعرض على لجنتي الحكام  -إن وجدت  -مثل هذة الحاالت 

  
  
 


