
مسابقات الزوجي بأنواعها و المهرجانات الدولية بمصر١)

ناشئالعب

١٢٠٦٠الجزيرة٠٢:٣٠ مبدءاً من الساعة  ١:٠٠ م٠٦-أكتوبر-٢١٧الجمعة " Swiss Pairs " بتلربطولة االتحاد للزوجي المفتوح١

١٢٠٦٠هليوبوليس ٠٢:٣٠ مبدءاً من الساعة  ١:٠٠ م٢٤-نوفمبر-٢١٧الجمعــــــــــةMP Barometer بطولة االتحاد للزوجي المفتوح٢

مالحظات :

مسابقات الرباعي بأنواعها٢)

ناشئفريق

دوري األنــــدية٣)
المكانبدء اللعبالتسجيلالتاريخاألشواطاليومم

٣
٤

١٥ ، ١٦ ديسمبر ٢٠١٧
٠٨ ، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٧

معلن في الجدول الخاص 
بالدوري

جدول مسابقات االتحاد المصري للبريدج
٢٠١٨ / ٢٠١٧ الموسم

المكانميعاد اللعبالتاريخم

 ً ٤. سيتم نشر كافة التفاصيل الخاصة بنقاط الفوز للموسم الواحد قريبا
٣. نقاط الفوز التي يحصل عليها الالعبين في الموسم الجاري و الموسم القادم ستحدد من له حق المشاركة في تصفيات إختيارالمنتخب

رسم االشتراك اليوممسمى البطولة و نظام اللعب

مالحظات

الجمعة ، السبت

١٢ ، ١٣ يناير ٢٠١٨
١٩ ، ٢٠ يناير ٢٠١٨

Champs League & Premier Leagueالدور الثاني - تقسيم مجموعتين

م

٨

١

٢

الدور

٢٢ ، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧الجمعة ، السبت

المكانميعاد اللعب

التسجيلاألشواط

٢. ترتيب الالعبين في الموسم الجاري و الموسم القادم سيحدد من له الحق في المشاركة في تصفيات إختيار المنتخب في الموسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩
 ً ١. سيتم نشر باقي الجدول بداية من فبراير ٢٠١٨ و حتى نهاية الموسم الحقا

رسم االشتراك التاريخاألشواطاليوممسمى البطولة و نظام اللعب

الجمعة ، السبت

الجمعة ، السبت

التسجيل

الجمعة ، السبت

٢٦ ، ٢٧ يناير ٢٠١٨الجمعة ، السبت

الدور األول لجميع الفرق المشاركة و 
المسجلة للموسم  بجميع تصنيفاتها

دوري من دور واحد يتم تقسيم الفرق بعد 
هذا الدور إلى مجموعتين .... ... ١) دوري 

األبطال    ٢) الدوري الممتاز
٢٩ ، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧الجمعة ، السبت



كــــــــــأس مصـــــــر٤)
المكانبدء اللعبالتسجيلالتاريخاألشواطاليومم

١

٢

٣

٤

٥

مسابقات و مهرجانات خاصة تحت رعاية االتحاد٥)
المكانبدء اللعبم

 ٢:٠٠ مزوجي مفتوح بتلربطولة النادي األهلي - الدمرداش١

 ٢:٠٠ مزوجي مفتوح MPبطولة نادي هليوبوليس - الشروق٢

 ٢:٠٠ مزوجي مفتوح MP بطولة نادي الجزيرة السنوية٣

زوجي و رباعيبطولة نادي سبورتنج اإلسكندرية٤
٥

تصفيات المنتخبات
 www.egyptbridge.org للمعلومات المفصلة الخاصة بكل بطولة  يرجى مراجعة الئحة المسابقات األساسية للموسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ و المعلنة باالتحاد المصري للبريدج أو على الموقع

https://www.facebook.com/EgyptianBridgeFederation    أو على صفحة االتحاد على موقع التواصل اإلجتماعي 

النادي األهلي

التاريخ

مالحظات

ال يوجد

مسمى البطولة

١٠ توفمبر ٢٠١٧

لم تحدد بعد

نادي سبورتنج

رسم االشتراك

نادي الجزيرة

لم تحدد بعد

نادي هليوبوليس

٣ نوفمبر ٢٠١٧

الدور


