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  ٢٠٢٠ جألعاب البريدورة د
  

أغسطس و  ٢١خالل الفترة من ألعاب البريدج رة وينظم د االتحاد الدولي للبريدج مقدمة :
  إيطاليا.  –في مدينة سالزماجوري  ٢٠٢٠بر سبتم ٤حتى 

ُملزم بالمشاركة في فعاليات هذة البطولة يوضح أنه االتحاد المصري للبريدج مجلس إدارة و 
ولة العالم للفرق في بط نب اإليقافيتجحتى في مسابقة الزوجي المفتوح قل األ على واحد زوجعدد ب

و ات ديللسعالن هذا اإلو لكن رأى مجلس إدارة االتحاد أن يقوم بنشر  ١٢٠٢و التي تقام عام 
 المية في مسابقات الفرقفي فعاليات هذة البطولة العالالعبين الراغبين في المشاركة  السادة

ً أو مستقبالً و لكن في نفس يأب اد االتح لتزمي أن العلى  المتنوعة ة مصروفات لهذة البطولة حاليا
دعم لهذة الفرق عن طريق إيجاد رعاة أو عن الوقت سيسعى مجلس إدارة االتحاد في محاولة توفير 

  ذلك. يح المجلس فإذا نجطريق وزارة الشباب و سيتم إخطار المتنافسين 

  ٢٠٢٠البريدج  رة ألعاب ود تصفيات إختيار المنتخبات ل
  

  أوالً: فرق العمومي 
و فريق ال سمإب لالتحاد كتابي بطلب التقدم في التصفيات المشاركة في الراغبين ينالالعب على

    طريق عن ذلك و  للفريق NPC)) كما يمكن إضافة كابتن غير العب ( العب ٤( أسماء أعضائه 
 الفريق  اءإسم به  موضحا) جيل بغير هذة الطرق تسالقبل ، لن يُ  خطاب – الكتروني بريد – فاكس( 
  ذلك طبقاً لالئحة المبدئية التالية: .. و . كابتن الفريق سواء العباً أم ال و

 + كابتن للفريق. العبين ٤ عدديسجل يحق لكل فريق أن  .١
ء المباريات بشرط وجود ظرف قبل بد -بحد اقصي-العب  ١يجوز ألي فريق تغيير عدد  .٢

 .حاد و يشترط موافقة االتذلك لطلب ب قدمتقهري و ي
في  األصليين حد العبي الفريقلكل فريق تسجيل العب إحتياطي للفريق يحل محل أ جوزي .٣

 في أحد أيامعضو الفريق األصلي في التواجد فيها القصوى و التي ال يتمكن  ت الضرورةحاال
ي يتم تحديدها تلاريات اعدد المبمالي من إج ٪ ٢٠تكون نسبته  ذلك بحد أقصىاللعب و 
ي عضواً في الفريق إذا فاز بالتصفيات و لكن يحق له الالعب اإلحتياط يعتبر و ال  للتصفيات
 للفريق في البطولة. NPCأن يكون 

المشاركة في  يحق لجميع الالعبين المسجلين باالتحاد و المسددين لرسوم العضوية السنوية  .٤
 هذة التصفيات أياً كان تصنيفهم.

فور و التنافس التصفيات بنظام الئحة الخاصة فاصيل الفنية و العن كافة الت سيتم اإلعالن .٥
 لق باب التقدم و تحديد العدد النهائي للفرق المتنافسه.غ

 يتأهل الفريق الفائز الي البطولة مباشرة و يحق له السفر بنفس كابتن الفريق. .٦
 .ستة العبين بح الفريقق الفائز ليصالزوجي وليد األحمدي / طارق صادق إلى الفرينضم ي .٧
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 ً   السيدات: فرق ثانيا
و فريق ال سمإب لالتحاد كتابي بطلب التقدم في التصفيات المشاركة في اتالراغب اتالالعب على

 ذلك و للفريق NPC)) كما يمكن إضافة كابتن غير العب ( بةالع ٦ أو ةالعب ٤(  عضواتهأسماء 
كابتن الفريق سواء  و الفريق اءإسم به اضحمو)  خطاب – الكتروني بريد – فاكس(  طريق عن

  ذلك طبقاً لالئحة المبدئية التالية:.. و . العباً أم ال
 + كابتن للفريق. اتو حد اقصي ستة العب العبات ٤يسجل حد ادني يحق لكل فريق أن  .٨
يجوز ألي فريق  كما الفريق في اي وقت عضواتاستكمال  اتالعب ٤يحق ألي فريق سجل  .٩

طلب ب قدمتء المباريات بشرط وجود ظرف قهري و يبدقبل  -بحد اقصي- ةالعب ٢تغيير عدد 
 . و يشترط موافقة االتحادذلك ل
  لرسوم العضوية السنوية  اتباالتحاد و المسدد تالمسجال اتيحق لجميع الالعب .١٠

 .نالمشاركة في هذة التصفيات أياً كان تصنيفه
و التنافس  التصفياتبنظام الخاصة سيتم اإلعالن عن كافة التفاصيل الفنية و الالئحة  .١١

 لق باب التقدم و تحديد العدد النهائي للفرق المتنافسه.فور غ
 يتأهل الفريق الفائز الي البطولة مباشرة و يحق له السفر بنفس كابتن الفريق. .١٢
استكمال عدد بتحاد اال قوم، ي اتفي حالة تأهل فريق مسجل به اقل من ستة العب .١٣

 االتحاد. اراختيحسب  إلى ستة اتالالعب
من المباريات مع جبر  ٪٣٣هو  تصفياتال في ةدني لمشاركة اي العباال الحد  .١٤

 عاليه،نسبة الفي حالة عدم استكمال  و ء التصفيات)سور (تحدد بعدد المباريات قبل بدالك
 و يحق لالتحاد اختيار اي بديل يراه مناسبا. ةستبعد الالعبت

  

  طاد و فرق المختلثالثاً: فرق الرو
  لالتحاد  كتابي بطلب التقدم في التصفيات المشاركة في ينالراغب عبينو الال اتالالعب على

 NPC)) كما يمكن إضافة كابتن غير العب ( بالع ٦ أو العب ٤( و أسماء أعضائه فريق ال سمإب
كابتن  و الفريق اءإسم به موضحا)  خطاب – الكتروني بريد – فاكس(  طريق عن ذلك و للفريق

ً يق سواء الالفر   ذلك طبقاً لالئحة المبدئية التالية:.. و .  أم العبا
 + كابتن للفريق. ينو حد اقصي ستة العب ينالعب ٤يسجل حد ادني يحق لكل فريق أن  .١
يجوز ألي فريق  كما الفريق في اي وقت أعضاءاستكمال  ينالعب ٤يحق ألي فريق سجل  .٢

 قدم تد ظرف قهري و يء المباريات بشرط وجوقبل بد -بحد اقصي-العب  ٢تغيير عدد 
 . و يشترط موافقة االتحادذلك لطلب ب

المشاركة لرسوم العضوية السنوية  ينباالتحاد و المسدد ينالمسجل ينيحق لجميع الالعب .٣
 .مفي هذة التصفيات أياً كان تصنيفه

فور التنافس  والتصفيات بنظام سيتم اإلعالن عن كافة التفاصيل الفنية و الالئحة الخاصة  .٤
 لق باب التقدم و تحديد العدد النهائي للفرق المتنافسه.غ

 يتأهل الفريق الفائز الي البطولة مباشرة و يحق له السفر بنفس كابتن الفريق. .٥
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 يناستكمال عدد الالعببتحاد اال قوم، ي ينفي حالة تأهل فريق مسجل به اقل من ستة العب .٦
 االتحاد.  حسب اختيار إلى ستة

سور من المباريات مع جبر الك ٪٣٣هو  تصفياتال الدني لمشاركة اي العب فيالحد ا  .٧
ستبعد ي عاليه،نسبة الفي حالة عدم استكمال  و ء التصفيات)(تحدد بعدد المباريات قبل بد

 الالعب و يحق لالتحاد اختيار اي بديل يراه مناسبا.
  

 ) مختلط  –رواد  –سيدات   –بنود عامة على كافة الفرق ( عمومي  
ً و قدره  .١ جنية " فقط  ٣٠٠٠٬٠٠رسم االشتراك في التصفيات للفريق الواحد مبلغا

 عشرة جنية "  ١٠٠٠٠٬٠٠جنيهاً مصرياً" ... كما يضاف مبلغاً و قدره  ثالثة آالف
آالف جنيه مصري " و ذلك إما نقداً أو بشيك لصالح االتحاد المصري للبريدج و ذلك 

مبلغ لجميع الفرق فور إنتهاء التصفيات فيما عدا على سبيل التأمين و يتم رد هذا ال
على أن يتم سداد  ولةمن ضمن مصروفات البطالمبلغ  الفريق الفائز بالتصفيات يتم رد

و إال سيتم إلغاء / شطب  ٢٠٢٠/  ٠٢/  ٢٩ الموافق السبتالرسوم عاليه قبل يوم 
 مشاركة الفريق.

 -" في األحوال التالية :١د رقم "ال يتم رد التأمين المشار إليه في البن .٢
 إنسحاب الفريق من التصفيات فبل نهايتها.  .أ

 الفائز عن المشاركة في البطولة.إعتذار الفريق   .ب
 االنسحاب غير المبرر و بدون ظرف قهري من أحد المباريات.  .ت
 التصفيات. فيإعتذار العبين أو أكثر من الفريق الفائز   .ث

يجوز االنسحاب من اي مباراة الي  فرق و اللعب جميع المباريات الزامي لجميع ال .٣
الي عدم تمكن اي فريق من حضور اي  ىفي حالة وجود ظرف قهري اد ، و سبب

، و يحق لالتحاد   مباراة ، يقدم التماس مدعما باالسباب القهرية الستكمال المباريات
ود في حالة وج ، وفي الحالتينقبول او رفض االلتماس، و ال يعاد مبلغ التأمين 

، يستكمل الفريق المباريات الي حين دراسة االلتماس،  ات اخري في نفس اليوممباري
 و في حالة رفضه تكون نتيجة جميع المباريات الخاصة بهذا الفريق ملغاة.

األمر و في حالة وجود عدد اقل من ذلك يعود  نفريقيالحد االدني القامة التصفيات هو  .٤
قبل بدء المباريات ال بعد التسجيل و انسحاب فريق  في حالة و، إلتخاذ القرار النهائيلالتحاد 

 جنيها، و اذا صار عدد الفرق بهذا االنسحاب اقل من ٣٠٠٠يعاد مبلغ التسجيل و قدره 
 .النهائي قرارالتخاذ اللالتحاد األمر يعود  فريقين
جدول المسابقات و المعلن من قبل االتحاد في بداية  مواعيد التصفيات معلنه في .٥

 .. و تقام المباريات في كل أو بعض هذة .٢٠٢٠ – ٢٠١٩لحالي الموسم ا
المواعيد و ال يجوز تغيير هذة المواعيد إال بموافقة لجنة المسابقات و جميع الفرق و مجلس 

 إدارة االتحاد.
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ذ بإتخا يقوم االتحاد  لفريق المؤهل للبطولةمن ازوج أو أكثر أي في حالة إعتذار  .٦
 .قرار النهائيال

عتذار الفريق الفائز بالتصفيات يتم تصعيد الفريق التالي له مع الوضع في ي حالة إف .٧
.. و في حالة إعتذار الفريق التالي في الترتيب يكون " عاليه.٦اإلعتبار المادة "

  .د القرار النهائيلمجلس إدارة االتحا
 .الفرق الرباعية بنظام التصفيات ستقام .٨
 المتقدم.طبقاً للعدد النهائي  أو أكثر مرحلة واحدة على التصفيات ستقام .٩

و يكون مسئوال عن التنسيق بين الفريق  مشرف على بتن الفريق يعتبركا .١٠
 الفريق و االتحاد في كل ما يتعلق بالفريق.

لفائز ان يقدم للمشرف جدول بالتدريبات المقامة حتي ما قبل علي الفريق ا .١١
 .ميعاد السفر

يوم و يغلق بنهاية  ٢٦مدة و ل ٠٣/٠٢/٢٠٢٠من بدءاً فتح باب التسجيل ي .١٢
 .٢٩/٠٢/٢٠٢٠عمل يوم 

سيتم طلب تحاليل من االعبين المشاركين في التصفيات في مقر وزارة الشباب  .١٣
ً لتعليمات الوزارة و تعليما و  ت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطاتو ذلك طبقا

 العقاقير.
 .دج أثناء التصفياتين و لوائح االتحاد الدولي للبريتطبق قوان .١٤

 
         وليـــــد المنيــاوي           
  وليد المنياوي  

  المدير اإلداري
  االتحاد المصري للبريدج

  جاالتحاد المصري للبريد
  يكو  طريق العروبة " أمام الباب الرئيسي للكلية الحربية "تقسيم هيد –شارع الزهور  ١٥

  لقاهرة ا – ١١٣٦١
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