
  االتحاد المصري للبريدج

  ٢٠١٧ – ٢٠١٦للموسم و التصنيف نظام النقاط 

Master Points & Placing Points 

  بطوالت االتحاد -أوالً :

 نقطة ٥٠٠وزن البطولة          بطوالت الزوجي بأنواعها .١

 نقطة ٧٥٠وزن البطولة         بطوالت الرباعي بأنواعها .٢

 نقطة ٢٥٠وزن البطولة           الزوجي المختلط .٣

  المهرجانات   -ثانياً :

 مهرجان القاهرة .١

 نقطة ١٠٠٠وزن البطولة           الزوجي المفتوح  .أ

 نقطة ٥٠٠وزن البطولة           الزوجي المختلط  .ب

 نقطة ٧٥٠وزن البطولة           الرباعي المفتوح  .ت

 مهرجان شرم الشيخ .٢

 نقطة ٧٥٠وزن البطولة           الزوجي المفتوح  .أ

 ةنقط ٢٥٠وزن البطولة           الزوجي المختلط  .ب
 نقطة ٥٠٠وزن البطولة           الرباعي المفتوح  .ت

 نقطة ٢٥٠وزن البطولة     المهرجانات الخاصة ( مهرجانات األندية ) .٣

 نقطة ١٠٠وزن البطولة       المسابقات اإلسبوعية ( تابلوة األندية ) .٤

  دوري األندية  -ثالثاً :

 دوري األبطال .١

  و يتم منح نقاط نقطة لكل العب  ١٠٠٠يحصل الفريق صاحب المركز األول على
تنازلية لباقي الفرق من المركز الثاني و حتى المركز األخير بحيث يحصل الفريق 

 نقطة. ٥٥٠صاحب المركز األخير على 

  سيتم اإلعالن عن النقاط التي يحصل عليها كل فريق فور اإلنتهاء من تسجيل كافة
 األندية و معرفة العدد النهائي المشارك في الدوري لهذا الموسم.

 الدوري الممتاز .٢

  نقطة لكل العب و يتم منح نقاط  ٥٠٠يحصل الفريق صاحب المركز األول على
تنازلية لباقي الفرق من المركز الثاني و حتى المركز األخير بحيث يحصل الفريق 

 نقطة. ٥٠صاحب المركز األخير على 

  سيتم اإلعالن عن النقاط التي يحصل عليها كل فريق فور اإلنتهاء 

 كافة األندية و معرفة العدد النهائي المشارك في الدوري لهذا الموسم.يل من تسج

  

  



  كأس مصر -رابعاً :

 نقطة ٧٥٠يحصل الفريق صاحب المركز األول على  .١

 نقطة ٦٠٠ على يحصل الفريق صاحب المركز الثاني .٢

 نقطة ٤٥٠الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي يحصالن على  .٣

 نقطة ٣٠٠تحصل على  ٠٨في دور الـ  جميع الفرق التي خسرت .٤

 نقطة ١٥٠تحصل على  ١٦جميع الفرق التي خسرت في دور الـ  .٥

 نقطة ٥٠تحصل على  ٣٢جميع الفرق التي خسرت في دور الـ  .٦

  -بطوالت االتحاد و المهرجانات : يطريقة إحتساب النقاط ف -خامساً :

النقاط الخاصة بوزن البطولة يحصل الزوج / الفريق صاحب المركز األول على  إجمالي  .١
 كاملةً 

يحصل الزوج / الفريق صاحب المركز الثاني على نفس النقاط الخاصة بالمركز األول  .٢
 من وزن البطولة %٢٠مخصوماً منها 

يحصل الزوج / الفريق صاحب المركز الثالث على نفس النقاط الخاصة بالمركز الثاني  .٣
 من وزن البطولة. %١٠مخصوماً منها 

لزوج / الفريق  صاحب المركز الرابع على نفس النقاط الخاصة بالمركز الثالث يحصل ا .٤
 من وزن البطولة %٢٠مخصوماً منها 

كز الخامس و حتى المركز قبل األخير تحصل على نقاط طبقاً رباقي األزواج من الم .٥
 -للمعادلة التالية :

  عدد األزواج/الفرق )÷ ( نقاط المركز الرابع × الترتيب )  –( عدد األزواج/الفرق 
  ٤٠نقطة  و عدد األزواج  ١٠٠٠وزن البطولة    -مثال :
  نقطة ١٠٠٠              :    األول 
  نقطة ٨٠٠        ) ٢٠/١٠٠×١٠٠٠(  – ١٠٠٠:     الثاني
  نقطة ٧٠٠        ) ١٠/١٠٠×١٠٠٠(  - ٨٠٠:     الثالث
  نقطة ٥٠٠        ) ٢٠/١٠٠×١٠٠٠(  – ٧٠٠:     الرابع

  نقطة ٤٣٨      ١٢٫٥×٣٥) =  ٥٠٠/٤٠) × (  ٥ – ٤٠:  (   الخامس
  نقطة ٤٢٥        ١٢٫٥×  ٣٤) =  ٥٠٠/٤٠) × (  ٦ -٤٠: (   السادس

  نقطة ١٣    ١٢٫٥×  ١) =  ٥٠٠/٤٠) × (  ٣٩ – ٤٠: (     ٣٩الـ 

الزوج/الفريق صاحب المركز األخير يحصل على نفس نقاط الزوج/الفريق صاحب  .٦
 المركز قبل األخير.

  التالينقاط األماكن تكون ك -سادساً :

  للخامس ١للرابع و  ٢للثالث و  ٣للثاني و  ٥نقطة مكان لألول ،  ٧=   فوزنقطة  ١٠٠٠البطوالت من الوزن 

  للرابع ١للثالث و  ٢للثاني و  ٣نقطة مكان لألول ،  ٥نقطة فوز =  ٧٥٠البطوالت من الوزن 

  للثالث ١للثاني و  ٢نقطة مكان لألول ،  ٤نقطة فوز =  ٥٠٠البطوالت من الوزن 

  للثاني ١لألول ،  ٣نقطة فوز =  ٢٥٠البطوالت من الوزن 

  

  



  الئحة التصنيف 

  -يتم تقسيم فئات التصنيف و تصنيف الالعبين باالتحاد المصري للبريدج تبعاً للجدول التالي :

١(  

  التصنيف  م
  النقاط المطلوبة للوصول لهذا التصنيف

 ) Placing Pointsنقاط أماكن (  )  Master Pointsنقاط فوز (

بريدج داياموند   ١
  ماستر

DIMBM ×××   نقطة ٢٢٥أكثر من  

دج بري بالتينيوم ٢
 ماستر

PLTBM ×××   نقطة ٢١٩إلى  ١٨١من  

ذهب  بريدج   ٣
 ماستر

GLDBM ×××   نقطة ١٨١إلى  ١٥١من  

سيلفر بريدج   ٤
  ماستر

SLVBM ×××   نقطة ١٥٠إلى  ١٢١من  

بريدج  برونز  ٥
  ماستر

BRZBM ×××   نقطة ١٢٠إلى  ٩١من  

بريدج  جراند  ٦
  ماستر

GBM ×××   نقطة ٩٠إلى  ٦٠من  

  ××× في الموسم الواحد ١٦٠٠أكثر من  BM  ماستربريدج   ٧

  ××× في الموسم الواحد ١٠٠٠أكثر من  A  ( أولى ) أ  ٨

  ×××  في الموسم الواحد ٦٠٠أكثر من  B ( ثانية) ب  ٩

  ×××  بداية التصنيف C   ت  ١٠

أستاذ دولي   ١١
  شرفي

HGM  لالعبين الدوليين أصحاب اإلنجازات و التاريخ و الذين إعتزلوا اللعب تمنح
  في مسابقات االتحاد و تمنح بمعرفة اللجنة الفنية و مجلس إدارة االتحاد

  

) تبدأ من الصفر في بداية كل موسم و هي تحدد  Master Pointsنقاط الفوز (  )٢
 الترتيب العام لالعبين في كل موسم و كذلك تصنيف الموسم الجديد للفئات              

 )BM,A,B,C .بناءاً على نتائج الموسم السابق ( 

من إجمالي عدد نقاط األماكن  % ١٥ف ذ) ، يتم ح Placing Pointsنقاط األماكن (  )٣
و ذلك لالعبين   نقطة مكان ١٢هذا الحزف بحد أقصى موسم و يكون في بداية كل 

 الذين لم يشاركوا في أياً من بطوالت االتحاد لهذا الموسم.

من إجمالي عدد نقاط األماكن في بداية كل موسم من جميع الالعبين  % ٧يتم حذف  )٤
 نقطة مكان. ٦بحد أقصى  الذين شاركوا في مسابقات الموسم المتنوعة

إعادة تصنيف الالعبين عقب نهاية كل موسم و هو التصنيف الذي يبدأ به الالعب يتم  )٥
 الموسم الجديد.

 و كذلكجميع أنواع التصنيف الموضح بالجدول عاليه يكون لالعبين الوصول إليه  )٦
ً لنتيجة كل موسم و بعد خصم نقاط األماكن فيما عدا  الهبوط منه للدرجة األقل تبعا

) فهم ال يفقدوا التصنيف الذي وصلوا إليه ألي  A,Bالفئات (  فيالالعبين المصنفين 
 سبب.

يمكن لجميع الالعبين أن يحصلوا على التصنيف األعلى أو األعلى منه مباشرة طبقاً  )٧
لنتائجه خالل الموسم و لكن الالعب ال يمكنه أن يهبط أكثر من درجة واحدة في التصنيف 

  الموسم الواحد. في حالة عدم تحقيقه الرقم المطلوب خالل

  ((( مع أطيب التمنيات بالتوفيق لجميع الالعبين )))


