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 بوول  8بوول األمریكي لل لبطوالت الجمھوریة الئحة تصنیف الفردى
 2022 -2021موسم 

 
 :  الزى الرسمىأوال: 

 
 . )حذاء جلد  -بنطلون قماش  -(بولو تى شیرت   یتكون الزى الرسمى للمباریات من •
  ة من المبارا   منسحبارتداء الزى، و یعتبر دقیقة إل  15فى حالھ مخالفھ الالعب للزى المعلن یعطى مھلھ  •

 .دقیقھ من موعد المباراة   30 بعد
 

 نظام البطولة: ثانیا: 
 

 بطوالت تصنیفیة خالل الموسم.   3تقام   •
 تقام المسابقة بنظام القرعة المفتوحة. •
 خروج المھزوم في مباراتین ما عدا نھائى البطولة مباراة واحدة.   •
یتم احتساب نقاط البطوالت تبعا لعدد الالعبین المشاركین في البطولة للحفاظ علي المنافسة  •

 واستمراریتھا خالل جمیع البطوالت التصنیفیة كاألتي:
 یحصل الالعب المھزوم في أول مباراتین علي نقطة واحدة. •
 ة نقطة واحدة لالعب المھزوم في كل دور حتي مباراة تحدید المركز الثالث. یتم زیاد  •
 نقطة اضافیة لصاحب المركز الثاني علي رصید نقاط صاحب المركز الثالث.  2یتم احتساب عدد  •
 نقاط اضافیة لصاحب المركز األول علي رصید نقاط صاحب المركز الثاني.  3یتم احتساب عدد  •
 طلركز األول ھو ب یكون صاحب الماء البطوالت التصنیفیة والترتیب العام بعد انتھیتم تحدید   •

 . بوول 8للبوول األمریكي  الجمھوریة
 

 نظام المباریات :  ثالثا: 
 

 أشواط في مباریات الفائزین.  7سباق إلي  •
 أشواط في مباریات الخاسرین.  6سباق إلي  •
لجمیع الالعبین المتنافسین حتي المباراة   16دور ال أشواط بدایة من   9یتم زیادة عدد األشواط إلي   •

 شوط. 11النھائیة التي تكون سباق إلي 
 . كل المبارایات تكون بنظام تبادل الكسرات •

 
 :   رابعا: المشاركات الخارجیة

 
عدد المقاعد المتاحة حسب  األفریقیة و والعربیة الدولیة البطوالت  فى للمشاركة البطوالت مؤھلة •

 . بوول 8للمشاركة في البوول األمریكي 
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 :   بدء المبارایاتخامسا: مواعید 
 

على   ن التوقیعیعلى الالعب وتبدأ المباریات فى الوقت المحدد و على المالعب المعلنة بجدول المباریات  •
 .كشف التحكیم قبل بدء المباراة كإثبات حضور

  من دقیقة ویحتسب الالعب منسحبا  15بعد  شوطین لالعب عن موعد المباراه یشطب لھ  ا فى حالھ تأخر  •
عدم   عب الحق فى الموافقھ علىى الولیس أل دقیقة من وقت المباراه المعلن بالجدول  30المباراه بعد 

حالھ  تطبیق الالئحھ بدون تھاون كذلك تطبق الالئحھ فى تطبیق الالئحھ لصالحھ وعلى حكم المباراه 
 .تأخیر الالعبان أیضا

 . عب و ذلك بمراقبة حكم المباراة دقائق لكل ال  5صى قالتسخین قبل بدء المباراة بحد أ •
عب نقل مباراتھ على ملعب اخر أو تغییر میعادھا دون الرجوع للجنھ المسابقات  یحق ألى الال  •

 .للموافقة على طلبھ
 .الالعبین اعالم مراعاة  مع مباراة  ألي الترابیزة رقم او  موعد تعدیلفي   الحق لھالبطولة  منظم  •

 
 :   شروط عامة: سادسا

 
الخاصة بأخر بطولة تصنیفیة للبوول األمریكي   توزیع الجوائز سیتم في الیوم  األخیر بعد المباراة النھائیة •

 . بوول 8
 .جمیع الالعبین الموسم الریاضى ونقاطھم صفر أبد ی •
 :  ت األتیة الالعب الذى لم یلعب البطولة أو لم یحضر المبارة یتم إحتساب نقاطھ طبقا للحاال •

 
 یحصل على أى نقاط  نالالعب الذى یدرج إسمھ بجدول المباریات ویتخلف عن الحضور ل .1

جنیھ تسدد بخزینة اإلتحاد من خالل الالعب  200باإلضافة إلى إنذار و غرامة مالیة قدرھا 
 ت اإلتحاد قبل سداد الغرامة وفى حالھ التكرار للمرة الثانیھولن یسمح لھ باإلشتراك فى بطوال

 . جنیھ 400باقى تصنیفات الموسم و تفرض غرامة قدرھا في یحرم من اإلشتراك 
ة  یدرج إسمھ بجدول المباریات ویتخلف عن الحضور ویتقدم بإعتذار رسمى للجنالالعب الذى  .2

 على المسابقات قبل المباراة على أن یكون عذر قھرى تقبلھ لجنة المسابقات یحصل الالعب
باقى  نقاط الخاسر فى نفس الدور و فى حالة تكرار اإلعتذار یحرم الالعب من اإلشتراك فى

خالل  جنیھ تسدد بخزینة اإلتحاد من  200إلى غرامة مالیة قدرھا تصنیفات الموسم باإلضافة 
 .ت اإلتحاد قبل سداد الغرامةالالعب و لن یسمح لھ باإلشتراك فى بطوال

  یتم مضاعفة الغرامات السابقة فى حالة التكرار فى العام الالحق بصفة متواصلة و كذلك عند .3
 .التى تم توقیع عقوبة اإلنذار بھات اإلتحاد األخرى غیر اإلشتراك فى بطولة من بطوال 

 عن المنطقھ المقام بھا)عضو لجنھ المسابقات المختص(یكون اإلعتذار موجھ لمدیر البطولھ  .4
 م. البطولھ ولھ عذر واحد فقط خالل الموس 

 ط. یحصل على أى نقا الالعب الذى لم یدرج إسمھ فى البطولھ من األصل ال .5
عقوبھ  یحق لالعب ترك المباراه ألى سبب دون إذن حكم المباراه وفى حالھ تأخره یحق للحكم توقیع ال •

 . على الالعب قد تصل إلى شطب شوط وقد تصل الى اعتباره خاسرا للمباراه كلھا
انقضت   دقیقھ إلصالحھا وعلیھ اللعب بأى عصا أخرى إذا 15فى حالھ خلع جلده العصا یعطى لالعب  •

 . ة تلك المد 
 . دقائق  سبعقدرھا فترة راحة واحدة خالل المباراة یحق لكل العب  •
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قرار حكم الطاولھ یحق لھ اللجوء للحكم العام واذا لم یرتضى   عليفى حالھ اعتراض الالعب  •
 .ویحق لھ اإلعتراض للجنھ المسابقات كماھو مذكور فیما بعد المباراه,الحكم العام علیھ ان یكمل ر بقرا

تسدد  ر غی جنیھا ال 200تكون مصحوبھ برسم قدره و  اى شكوى او اعتراض تقدم الى لجنھ المسابقات •
فى حالھ   الشكوى ترد ةلمدیر التحاد او من ینوب عنھ فى خالل ساعتین من انتھاء المباراه لضمان جدی

 .قبولھا
  خروج أحد الالعبین عن األداب العامة او التعدى باللفظ او الفعل على الحكم او الخصم فى حالھ  •

 :حدى العقوبات التالیھإاوادارى او مشرف النادى یحق للجنھ المسابقات توقیع  
 . توجیھ انذار رسمى للمخطئ -
 . جنیھ  600لى إ  300عقوبھ مالیھ بما یتناسب مع حجم الخطأ من   -
 . الكلیھحذف نقاط من نقاطھ  -
 . المخطئ بطولھ او موسم  اف الالعبإیق -
 . رفع توصیھ لالتحاد بوقفھ أكثر من موسم او شطبھ من سجالت اإلتحاد -

 فى حالة خروج أحد الالعبین عن األداب العامة ضد إتحاد اللعبة أو أى مسئول باإلتحاد على مواقع •
 بعد ظھور نتیجة  السابقالتواصل اإلجتماعى یحال الالعب للتحقیق معھ و یطبق نفس عقوبات البند  

 . التحقیق
  عب للوائح المعلنھ وتوقیع عقوبھ علیھ ، سوف یحرم من الجائزه المالیھ بتلكفى حالھ مخالفھ اى ال •

 . البطولھ فى حالھ وصولھ لمركز لھ جائزة
 24الشكوى لمجلس إداره اإلتحاد فى خالل  علجنھ المسابقات ترففى حالھ عدم قبول الالعب لقرار  •

اول   ساعھ وبدوره یقوم المجلس بتحدید موعد للتحقیق فیھا خالل اسبوع من عرضھا على المجلس فى
 .جلسھ لھ ومن حق المجلس رفع العقوبھ او زیادتھا

  للتأكد من عدم تعاطیھم اى موادیرجى العلم بأنھ سیتم اخذ عینات عشوائیھ من الالعبین فى أى وقت  •
  منشطھ او مخدرات وفى حالھ ثبوت التعاطى یتم العرض على مجلس ادارة اإلتحاد لتوقیع العقوبھ

 .الالزمھ
 تزام باللوائح المعلنھ والروح الریاضیھ واألداب العامھلتھیب لجنھ المسابقات بجمیع عناصر اللعبھ اإل •

 .متمنین لكم التوفیق 
 

 المشاركین الالعبین لجمیع بالتوفیق  المسابقات لجنة تمنیات مع


