
 

  
  
  
  

  ملحق خاص 
ة قــات األساس   الئحــة المسا

ا    للموسم ال
  

٢٠٢١   ٢٠٢٠  

  
  
  
  

ا  الئحة الموسم ال ە من  ٢٠٢١ – ٢٠٢٠هذا الملحق خاص  فقط دون غ
ا آخر سابق و تم  المواسم و ال تنطبق بنود هذا الملحق ع أي موسم ر

الفعل أو تا من أحد  ه    المواسم القادمة. لع
  

 لبنود الالئحة لهذا الموسم و جزءا ال يتجزأ من الئحة 
ً

م عت هذا الملحق م و 
قات    ٢٠٢١   ٢٠٢٠المسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

قات لهذا الموســـــــــــم  )١مادة ( ــا ة و الوارد  الئحة المســـــــــ ــ ــنوات الماضـــــــــ ه ع مدار الســـــــــ نظام اللعب هو النظام المعمول 
٢٠٢١  ٢٠٢٠ .  

  

ارة عن  )٢مادة ( اراة ع لعب ١٦ســـــتكون وحدة الم
ُ
قة  ١١٢    بورد ت ارات يوم الجمعة و  دق تم لعب عدد ثالث م . و ســـــ

ارات أو   ت طم ارات يوم الس قات. ثالث م ل لجنة المسا   قا لجدول الدوري المعلن من ق
  

ارك أني )٣مادة ( اراة ر أن تضــــــع  اعت م الم ة   ح اللع ل قوان  موجود لمســــــاعدتك ع االســــــتمتاع  س  دج ول   ال

نت لة للتطبيق ع اإلن م، لذا حاول    قا قرارات الح م  مو ،    أن تل ئناف ح د اس م إذا كنت ت كون   الح ، س

سذلك   ام لرئ ستمع إ جميع األطراف إذا لزم األمر او   فقط الح الذي س كون قرارە نهائ   .وس
 

كونوا    جميع الفرق ســـــــــــــــتلعـب   )٤مـادة ( ـالتـا يتع ع جميع الالعب أن  ـات ، و ـار نفس توزعـات الورق  جميع الم

ل   أون الين دء  ١٠ق م  الرســــــــ لمنحدقائق ع األقل من وقت ال دء الطاوالت وتعي الالعب   الح الفرصــــــــة ل

لة ،   شك م  أن  جب أن نعرفوفقا لــــــ ال دء الطاولة الح مكنه  ع أنه إذا   ال  نت ، مما  اإلن العب غ متصل 

ات    تأخر أ من طاولة وفقا لذلك ، ير مراجعة جدول العق سابق المرفقةتأخرت ، فس   الئحة ال
 

تم إرســـال )٥مادة ( اب    ســـ ل  ارات    -لينك خاصـــة ل تم إســـتخدامها  جميع الم ث ســـ  - ير اإلحتفاظ بهذة اللينك ح

ارة عن ل و ع شـــــــك شـــــــمل   الين آب  نموذج  نت و  ارات الخاصـــــــة ع اإلن و ل مرحلة،      الناديجميع الم

ام  المطلوب هو  ـــــــــــــ الق ـــــــــــ اراة ، ١ ـــــــــ ار رقم الم ار ) ٢) إخت كاخت قك و كذلك  من قائمة األسماء المحددة    العب لف

رسـالها  )   North, South, East or Westاإلتجاە الُمفضـل لجلوس ( ـ  و حد أق ق زر اإلرسـال. و ذلك  عن ط

ل   اراة ٦٠ق دء الم قة ع األقل من    . دق
  

د عدد  )٦مادة ( تم تحد قات  ٥ - ٤ســــــــ تم اإلعالن عنهم  جدول مســــــــا ن  محافظ القاهرة و اإلســــــــكندرة و ســــــــ أما

ــدء اللعــب بو  ــل موعــد  ن ق جــب أن يتوجــه الالعــب إ أحــد هــذە االمــا ــث  ح طولــة  كون معــه  قــ ال ــا  و  ت 

نت ع موقع الـــــــــــــــــــ  لت ... ا  BBOاآلداة ال تمكنه من اللعب ع اإلن لخ و كذلك مصــــدرا  مثل الالب توب أو التا

ك للعب لعدة ســاعات،  ما  ه و مشــحونا  نت خاص  لة اليوم و كذلك مصــدرا لإلن لشــحن هذة اآلداة لتعمل ط

ــان    ــل م ن ســـــــــــــــ   نقطــة تجمعو   ــام أو  من هــذة األمــا ــل لجنــة الح ي من ق ــاراة المعي تواجــد أحــد مراق الم

ة الالع ــــــــــــــ دورهم ع مراق قت قات و  ســــــــــــــتخدمونها فقط  المســــــــــــــا ة أداة اللعب ال  عض  ب و مراق و كذلك 

كونوا موجوداألعمال اإلدارة و مســاعدة الالعب إذا لزم األمر ،   ارات فســ ام الم نت ( أونالين  و أما ح ن ع اإلن

مكن إستدعائهم بزر   BBO) ع موقع ال    الموجود  برنامج اللعب.  Call TDو 
  

فون المحمولإســـــــــــتخدام ا) ٧مادة ( ل  لتل نت مثل الســـــــــــاعات  ( و فون أو اإلن التل الملحقات ال من الممكن أن تتصـــــــــــل 

ـة ) ع تمـامـا دخول الحمـام  محظور وقـت اللعـب   اـلذك ـا منهـا و ممن ـأ فون أو  ـب    ـالتل فتح  حظر  و كـذـلك  ألي ســـــــــــــــ

ــتخدام برامج المحادثات مثل  ــة اللعب أو إســ ــاشــ ــات غ شــ ــاشــ ه أو أي   Messengerأو    WhatsAppشــ ــا أو ما شــ

خالف شـــاشـــة برنامج الــــــــــــــــــ  مخالفة   وقت اللعب BBOبرنامج أو شـــاشـــة أخرى  ب و إذا قام أحد الالعب  ألي ســـ

جتها و يتم عرض ا اراة و إلغاء ن عاد من الم قاتألمر ع لجنة الهذە المادة يتعرض لإلس   لعمل الالزم.  مسا
 

ـاراة و تحـت   )٨مـادة ( ذن من مراقـب الم كون ذلـك بـ ســـــــــــــــتوجـب إســـــــــــــــتخـدام الهـاتف المحمول   الحـاالت الطـارئـة و ال 

افه  ا إ المة و تكون لألمور الطارئة فقط. الم   ح إنتهاء الم
 

اإلجراءات الصــــــــــح )٩مادة ( ام  ازات  ع جميع الالعب اإلل ث  ة و اإلح ة هذة الالئحة من ح المنصــــــــــوص عليها  نها

اعد اإلجتما ... الخ و  م و الت مامة و التعق ن اللعب طول الوقتإرتداء ال ع التدخ تماما داخل أما  . ممن

  

انات )  ١٠مـــــــــــــــادة ( افة الب ه  نت ( اونالين )  م نموذج ع اإلن قومون  ة سـ اتن أو مقرري لجان األند جميع رؤسـاء  ك

ق (  ة عن الع الف قل  BBO nameالمطل ما ال  طولة  دء ال ل موعد  ــاله ق ل المثال و يتم إرســــــــ ) ع ســــــــــ

ام و الجهاز اإلداري من عمل ا ام ح يتمكن الح عة أ ل  عن ســـ شـــك ل الالعب و تجه نماذج  ســـج لالزم نحو 

  ).   Line-upالفرق ( 

  



 

نت  سابق ع اإلن ة لل ة اإلضاف   الجوانب الفن
1. Official Online Language 

English language will be the official language of the online event. 
 

2. Ethics 

The organizing committee is expecting from all bridge players and all the participants 
to behave in sportsmanlike manner. 
It is not accepted by all means any political statements, rude behavior and any 
unsportsmanlike conduct towards your partner, your opponents, your TD or the 
officials responsible of running the event. 
 

3. Systems, codes and Alert Procedure   

3.1. Alert 

All alertable bids must be pre-alerted (press the alert button before making the 

bid). Giving an explanation is not compulsory unless it is an extra-ordinary bid. 

For example if you are playing forcing NT over major openings (which is very 
common) alerting should be sufficient (if needed opponents can ask for 
explana on) , but if you are playing 1NT transfer to X, only aler ng is not 
enough. You have to type the explanation before making the bid. We strongly 
recommend you try to help opponents giving sometimes the simplest of 
information.  

For example, if you are opening 1 with 2+. At least the first me you do it, just 
type “2+” in the explana on box when you make the bid. Only alert your own 
bids, do not even attempt to explain your partner’s bids. Alert explanation 
space is limited on BBO, if opponents ask for further clarification using private 
chat respond privately, not on table chat. (Of course, unless opponents asked 
on table chat), If you are playing an unusual system make sure you pre-alert it 
before you start bidding the first board, including but not limited to: Variable or 

weak NT openings, strong  or  systems, 4-card major systems like ACOL, 
playing unusual honor card leads like Rusinow or low from a doubleton …. 

3.2. Systems  

- HUM, Browne stickers systems, Forcing Pass Systems, Random Openings, 

and Encrypted Signals are not allowed all the time. 

- Players can’t consult their system cards or notes between the start of the 

auction period until the end of the play. Exception: players may consult their 

defense notes vs 2multi-opening. 

-  psychic conventional opening bids are forbidden 

3.3. Codes 

- If you want more information about an opponent’s bid, whether or not it 

was explained, you should send a private message to the opponent who 

made the bid asking for clarification. 



 

- Requesting information may be made at any time, at the time the bid is 

made, when the auction concludes, or any time during the play as long as it 

is a private chat between one opponent and the bidder. 

- If players explain bids via chat they should set the recipients to Opponents, 

not Table, so that only opponents see the explanation, not the partner. But 

the best way is to explain the bids via the BBO alert mechanism. 
 

4. Line up 

All line-ups are blind and a personal line-up form ( link ) for each team including all the 
matches will be sent to the team captain to keep the link as it will be used each time , 
the team captain will choose 1) the match number, 2) pick the players from the given 
name list and players preferred direction ( North, South, East or West ) and submit it 
at least 60 min before the match starts. 
 

5. Undoes 

Undoes are allowed according to the followings: 

1. The undo button is activated from the beginning 
2. Click the undo button to stop the play. 
3. Call the TD 
4. No Action from any party will be taken before the arrival of the TD. 
5. The TD will instruct the opponents whether to accept the undo or not. 
6. The TD will keep counting the undoes for each player, only 2 undoes are 

allowed for each player during one session. 
7. If the opponents accept – before the TD arrival - , play continue. but all 

parties forfeit their rights for any kind of rectification later on. 
8. If the opponents don’t accept – before the TD arrival - , play stops and the 

TD decide what is to be done. 
9.   The TDs reserve the rights to adjust the score of the board for any 

unauthorised information might arise from using the undo process.  
 

6. Hesitation & Unauthorized information  

Only Long hesitations that are bridge-related require hesitator’s partner 
to consider UI has been passed and act accordingly. However, shorter 
hesitations that would pass UI in face-to-face events are to be ignored 
as not bridge related. 
 

7. Kibitzers 

Kibitzers will not be allowed in the live playing spots but will be allowed 

on silent mood online. 
 

8. Registration 

A registration form will be available online at the EBF website and EBF 

Facebook page, fill all the fields of the registration form and submit it. 



 

9. Convention cards 

Convention Card 
- Log on to your BBO account 

- Click account as shown in the left figure, then… 

- Click convention card tab in the tabs shown in your account as shown in the right 

figure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- * 

-  

-  

-  

-  

-  

 

- You will find several types of convention cards which you can directly use or you can edit it 

or you can even upload your own convention card 

- You have to register you partner in your convention card and then save it and then edit it if 

needed. 

- You can make more than one convention card with more than one partner and save it into 

your archive. 

- Now, your convention card is ready with your partner. 

-  Once you & your partner are at the table, your convention card will automatically be loaded 

and will be available to the players and the TDs. 

All the participating pairs have to fill an online convention card using the BBO 
tools shown in this document. Otherwise, any miss explanation will be 

considered against this pair. 
Failure to alert = miss explanation 



 

شاط  ة لعودة ال ازات الوقائ   اإلجراءات و اإلح

   
 :   عد اإلطالع ع  

اب و  .١ مات وزارة الش ة. تعل  الع  جمهورة م اضة   ال

ة.  .٢ ة الم مات اللجنة األولمب  تعل

منظمة   .٣ و  ة  الدول ة  األولمب اللجنة  موافقات  و  مات  تعل بها  مرفقا  دج  لل   الدو االتحاد  مات  تعل

ة.   الصحة العالم

عد إنحسار جائحة كورونا  شاط   لعودة ال  
دج إتخاذ اإلجراءات و  ي لل    قرر االتحاد الم  م شن  دج و اإلستم شاط ال ة لعودة  ازات التال اإلح

 . ١٩عد جائحة كورونا   
 اإلجراءات العامة 

 األجهزة المختلفة.  .١  أو عنا ة لالعب  عدم مشاركة األدوات الشخص

اراة.  .٢ ل م د جدا عقب  ل ج ش ة قاعات اللعب   ته

مجلس   .٣ األزمات  لجنة   ) مات  لتعل قا  ط صورة صارمة  ازة  اإلح ة  الوقائ اإلجراءات  تطبيق    يرا

ة ) و من أهمها :  –وزارة الصحة  –الوزراء   اللجنة الطب

 المسافات اآلمنة.   . أ 

دين   . ب  و غسل ال  تطه

ة  . ت عاد الذين لديهم أعراض مرض  إس

دج  .٤  لل مات االتحاد الدو ازة. مراعاة تعل خص اإلجراءات اإلح ما   ف

شاط.  .٥  عودة ال الموافقة ع    تعهد كتا  التوقيع ع ل الالعب    ع

 قاعات اللعب.  .٦ ن   عدة أما لله  ل الم حول و المطهرات و المناد  ال  توف

٧.    الحرارة  درجة  اس  ة   ٣٧٫٥ق أ ه  له  الظاهري  شف  ال كون  اي شخص  عاد  إس و  الحضور  ل  ل

 أعراض. 

اة و   .٨ ات و الم و إستخدام أدوات " إستعمال مرة واحدة " ثم التخلص منها و ذلك لجميع أنواع الم

ل داخل قاعة اللعب.   األ

   

ة  اللع ة الخاصة   اإلجراءات الفن  

 الطاولة و األخرى  ٢مسافة ال تقل عن ال .١  ب  م

ل شوط .٢ ان اللعب عقب  م م   تعق

امل و  .٣ ال ان  ة الم اراة. إعادة ته ل م ة   عقب نها ف بهواء ن  دورة التكي

٤.  . اراة و التعامل مع الالعب دارة الم  ب  المعني ام و اإلدار ل الح  الوجه الشفاف ل  إرتداء وا

قاعة اللعب.  .٥ مامة أثناء اللعب و طوال مدة تواجدهم  رتداء ال  ب ام جميع الالعب  إل  
 


