
دج ي لل   االتحاد الم

ة  اللجنة الفن

   

ة ات الوطن ار المنتخ قة إخت   مسا

ا    ٢٠١٩ – ٢٠١٨الموسم ال

شارك فيها م عام  طوالت ال    ٢٠١٩ال

 و  ات و الالعب ه هذا اإلعالن لجميع الالع دج بتوج ي لل ف مجلس إدارة االتحاد الم ي

ة للعام  اطات الدول  اإلرت   ل منتخب م ف تمث ل   ن   :  ٢٠١٩الرواد و الراغب  و   

طولة ال )١ دج و المؤهلة ل ة لل ا العا ق و  ٢٠١٩عالم و ذلك خالل شهر يونيو طولة أف

 ال  المغرب.  منتظر إقامتها   

٢(   تم  حالة التأهل ) و ذلك خالل شهر س .  ٢٠١٩طولة العالم للفرق (    الص

ة ل )٣ طولة الع اير ال .  ٢٠١٩لفرق و ذلك خالل شهر ف  م  و المنتظر إقامتها 

ة و وافق عليها مجلس إدارة االتحاد للمشا  وضعتها اللجنة الفن وط ال  ال ما  قة ر و ف  مسا كة 

ار هذة الفرق ...   إخت  

وط عـــــــــــــــــــــــــــــــــامة ***  ***  

كون العدد  . ١  حالة أن   من خمس أزواج و  ات أ كون عدد األزواج المتقدم ألي تصف أن 

ار ال خت  المجلس ب قوم ات و   التصف  أقل من ذلك ستل  األزواج ال  ب  منتخب من

قا تقدمت  ب األزواج المتقدمةوط ت ما  ل  قرر المجلس. أو 

اك.  . ٢ د رسوم اإلش سد ام و  قة اإلل  وث  التوقيع ع

 حالة إعتذار  . ٣ د الزوج الثالث و  عد التأهل للمنتخب يتم تصع  زوج   حالة إعتذار العب 

د الزوج الرابع ثم الخامس إذا لزم األمر.   آخر يتم تصع  

د أزواج أخرى و  حالة وجود إعتذارات أخر  . ٤ د الزوج الخامس ، ال يتم تصع عد تصع ى 

ما  ق  ل الف شك خصوص     مجلس إدارة االتحاد إلتخاذ القرار النها عرض األمر ع

 يرى المجلس. 

طولة العالم  . ٥     مثل م ا هو نفسه المنتخب الذي  ق طولة أف    المنتخب المتأهل إ

 و لو   حالة التأهل لها ) ح ق (  ام األزواج بوث ط إل طولة   ال    المركز الثا ة جاء 

ام.   اإلل

وفات اإلقامة و اإلعاشة . ٦ ل من م دات جزء أو   الرجال و الس  من ف  يتحمل الالعب

ما جاء  . ٧ م الموقعون عليها  ل دج  ي لل صدرها االتحاد الم قة   وث ام :  قة االل وث

 . فيها 

جوز التقدم  . ٨ دات أو رواد ). ال  ح أو س قة ( مفت  من مسا  أ  للمشاركة 
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٩ .  :  ات يتم اآل ات أحد أدوار التصف سحاب أحد األزواج أثناء فعال   حاالت إ

 الزو  -  نتائج  جميع  إلغاء سحب   الم   الدورج  الدور  مال  و إست سحاب  اال محل

قة.   المسا

 مجلس اإلدارة - ر ع سحا عرض تق  اإل ب للتحقيق حول ظروف خصوص واقعة

عذر قهري أم ال.  ة  انت مس سحاب و إذا   اإل

ارات و  المجلسقتنع إذا لم  - قاف الزوج عن جميع الم العذر المقدم من الزوج يتم إ

ــــخ  ف عليها لمدة عام من تار دج أو  ي لل  ينظمها االتحاد الم قات ال المسا

 صدور القرار. 

قاف يت - ة اإل ة ف ه عد نها لغا و قدرە خمسة آالف جن سحب م م الزوج الم م تغ

ل  عد سداد الغرامة مقا قاف عنهما إال  ان و ال يتم رفع اإل ال الالع   ي مناصفة ب م

 السداد.  صال الدال ع  اإل
 

عد   . ١٠ ما  مله لها ف ة الم  أحد بنود هذة الالئحة أو اللوائح الفن  تفس س   حالة وجود ل

عد  قة   المسا ف ع  الم ام س الح  رئ   ه هو تفس  المعمول   النها كون التفس

ة.  س اللجنة الفن  رئ د  شارة الس  إس

 هذة الالئحة . ١١  منصوص عليها  س  حالة حدوث واقعة معينة غ د رئ  كون رأي الس

ة.  س اللجنة الفن  رئ د  شارة الس عد إس   طولة هو الرأي النها  ال ف ع ام الم  الح  

   

وط خـــــاصة ***  ***  

 : 
ً
ق الرواد  -أو   ف

كون سن الالعب  . ١  شهر يونيو  ٦١أن   . ٢٠١٩سنة 

طلب المشاركة أزواج ( أن يتق . ٢    ).  Pairsدم الالعب

افة و الالعبأن يتعهد  . ٣ سداد   الن  ا و  ق طولة أف    مشاركتهم  ة ع ت وفات الم  م

ان  ر ط  : ( تذا شمل اآل وفات    –إعاشة  –إقامة  –طولة العالم و الم اك رسم اإلش

طولة ).    ال

ام.  . ٤ قة االل  وث  التوقيع ع

مته  . ٥ اك و ق ة لالعب الواحد.  ٥٠٠سداد رسم اإلش  جن
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ا:  دات -ثان ق الس   ف

ات أزواج (  . ١  لعب التصف ات  ات الراغ  ).  Pairsأن تتقدم الالع

ام.  . ٢ قة االل  وث  التوقيع ع

مته  . ٣ اك و ق ة الواحدة.  ٥٠٠سداد رسم اإلش ة لالع  جن

ق المختلط -ثالثا:    الف

د من وجود ا عد التأ ق مختلط و ذلك  ن ف  حالة تك تم اإلعالن الحقا   س قة  طولة  لمسا

ا  ق   المغرب.  ٢٠١٩أف  

عا:  ح -را ق المفت   الف

ات نود أن نوضح   التصف  المشاركة   الزوج الذي يرغب  وط الواجب توافرها  د ال ل  ق

 :  ة لجميع الالعب  -الحقائق التال  

طولة  . ١  الفوز ب  قوي قادر ع ن منتخب وط  تك ا و أمجلس إدارة االتحاد يرغب  ق ف

طولة العالم.    دة   عمل نتائج ج  األهم قادر ع

دج.  Partnershipالزمالة (  . ٢ قات ال  مسا  أساس النجاح و تحقيق النتائج   ( 

لة و  . ٣ ات ط  اللعب و المنافسة لف ن أزواج قادرة ع  تك االتحاد ترغب  ة  اللجنة الفن

ة واضحة و  ا ستم قوي و إتفاقات  اتلديها س  معظم السلب و كذلك فإن اللجنة   تغ

  ل المنتخب و العمل ع شك    حداثة  ة األ ط األزواج الدول ش  دعم و ت ترغب 

  ة و تنميتها و صقلها. إستمرار هذة ال  ا

ر  . ٤ ت  أ ئة هللا  مش دا  اير  ٢٠١٨الموسم القادم س  ف   ت  . ٢٠١٩و ي

شطة  . ٥  األ ق المشاركة  ل زوج خالل هذا الموسم عن ط ادي المتاحة للعب ل عدد األ

 ينظمها االتحاد  - : )  ١مرفق رقم   (ال

 =   . أ    ٩٦٦الحد األد . د وذلك بواقع المشاركة  أس م قة    دور واحد من مسا

 =   . ب أس م ١١٢٦الحد األق   ة  اراة النهائ  الم الوصول إ  د و ذلك 

ل زوج.  ١٠١٨المتوسط =   . ت  د متاحة ل

ة الموسم  . ٦ ل  ٢٠١٩ – ٢٠١٨ نها ب العام الصادر من ق ت  ال   ب الالعب ت و وفقا ل

ة  برغ  المتقدمة  األزواج ب  ترت تم  س ار  االتحاد  إخت ات  تصف ات  فعال   المشاركة

ق جمع النقاط (  ب عن ط ت كون هذا ال  حصل  Master Pointsالمنتخب و  ) ال

 هذا  ب األزواج بناءا ع ا ثم ترت ة الموسم جمعا ج عد نها ل العب من هذا الزوج  عليها 

ع.   المجم  

 الئحة الن . ٧ قا لما هو وارد  ساب النقاط ط قة إح مع هذا اإلعالن  )  ٢مرفق رقم  (قاط ط

دج.  ي لل  موقع االتحاد الم  و معلنة ع  
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طوالت االتحاد للموسم  . ٨  موقع  ٢٠١٩ – ٢٠١٨جدول  مرفق مع هذا اإلعالن و معلن ع

ة لالتحاد   الصفحة الرسم سبوك. عاالتحاد و ع  ف   موقع التواصل اإلجتما  

د األحمدي . ٩  ول ي العال .  الزوج الم ة لمنتخب م ا  م   طارق صادق مؤهل  

ات   وط المشاركة  التصف

ات أزواج (  . ١  التصف م طلب المشاركة   ).  Pairsأن يتم تقد

٢ .  :   التالي ط  الزوج أحد ال  أن تنطبق ع

قل عن   )أ (  ما ال   لعب كزوج  ك  ات قد إش كون الزوج المتقدم للعب التصف  ٤٠٠أن 

ات  –د  دء التصف ل    ق قات االتحاد المختلفة  -وقت   – ٢٠١٨للموسم  مسا

 دو الوار  ٢٠١٩ قات لة  كون ذا الموسم. ( مرفق مع اإلعالن ) و هجدول المسا أن 

ح  تم   و س ن زوج األوائل المتقدم ي للنقاط ) من الع ب الزوج ( الجمع الج ترت

ساب  نظام ال ح  . هذة النقطة بوض  ق التا

كون ا  )ب( ات قد شارك  لزوجأو أن   التصف  رسم كزوجالمتقدم إ ا مثل منتخب م

دج أخر   لل  عالم نظمها االتحاد الدو طوالت اتانو ه طول اد  ( ما ه انال أولمب

دج   بولندا  –ال  فرسا  –طولة العالم ،   ٢٠١٦فروزالف  ط أن ) و  ٢٠١٧ليون 

ة من  ١٠٠٠ الزوجلعب هذا  نت خالل الف  االن  األقل ع ر  ٥د ع ت و  ٢٠١٨أ

اير   منتصف ف ة ، و  ٢٠١٩ح ت هذا للجنة الفن ه أن ي لذي ا الزوجهذا كون و عل

ه هذ   ةينطبق عل ة. و ال  المرحلة النهائ ا إ  تلقائ
ً
 ط مؤه

ام.  . ٣ قة االل  وث  التوقيع ع

م . ٤ اك و ق ة لالعب الواحد.  ٧٥٠ته سداد رسم اإلش  جن

سابق   نظام ال

فائهم  د من أس عد التأ ات و   التصف  أسماء األزواج المتقدمة للمشاركة   أل عد ح حد 

قا للبند  ه ط ب  ١٠٠٠أو  ٤٠٠ط لعب (أ)،(ب) و تحقق ٢المشاركة عال عد ترت  األقل و  د ع

ل العب طوال الموسم   حصل عليها  ي للنقاط ال ع الج قا للمجم  ...  ١٩ – ١٨األزواج ط  

ط    ينطبق عليها ال ة ال ان : ٢يتأهل األزواج الدول ة و إذا   المرحلة الثان ة إ ا ه م  (ب) عال

 من  ١-١ قة أ ةخال -زوج   ٢٠عدد األزواج المتقدمة للمسا : يتم - ف األزواج الدول

عاد األزواج من    ٢١إس ي فما أع قا لمجموعهم الج  البند ط عا لما جاء  و ت

ه ٢ وط المشاركة عال ن زوج األوائل فقط و و يتأهل ل(أ) من  ات الع لتصف

 البند (يتم    أ قا لما  . ٣-١العمل ط  ) التا

قة  ٢-١ ة  -زوج أو أقل  ١٤عدد األزواج المتقدمة للمسا :  يتم  -ما فيهم األزواج الدول

قة من مرحلة واحدة فقط خالل شهر مارس  م المسا   ٢٠١٩تنظ كون الزوج و 
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د األحمدي و طارق   مع الزوج ول  هما منتخب م ن األول و الثا  المرك صاح

ب من  ت  المنتخب.  ٥ – ٣صادق ، األزواج أصحاب ال ا  تكون إحت

ة  ما فيهم –عدد األزواج المتقدمة  ٣-١   ١٥من  -األزواج الدول  زوج  ٢٠إ : أو أ

 ...   مرحلت ات ع  تكون التصف

 المرحلة األو :  . ٢

 األزواج   ١-٢ ب  األوائل  ت قا للبند ال ة ط  األزواج الدول وط ٢اإلضافة إ (ب) من 

 عدد  جما  ب ،  ه  عال  و ال أزواج  ٨المشاركة ة  الثان  المرحلة  إ ة ا  م يتأهلوا

 هذة المرحلة.   شاركوا 

ة شارك بها األزواج  ٢-٢  المؤهلة للمرحلة الثان و  ٢٠١٩و تقام خالل شهر مارس  غ

   د .  ٣٠٠تكون حوا

ة.  رعةاألصعد  ٣-٢  المرحلة الثان  أزواج األوائل من هذة المرحلة إ

 

ة . ٣ ة  ٠ المرحلة الثان  :   -النهائ

ل  ١-٣   ٢٠١٩تقام خالل شهر أب  د.  ٤٥٠و تكون من حوا

ة عدد  ٢-٣  هذة المرحلة النهائ ة +  ٨زوج (  ١٢شارك  ا  م أزواج  ٤أزواج مؤهل

 .(    من المرحلة األو

ا.  ٣-٣  المساء يوم اح و ح  من الص
ً
ام ع لعب   هذة المرحلة أسب  يتضمن اللعب 

د  ٤-٣  مع الزوج ول  هما منتخب م ن األول و الثا  المرك  صاح كون الزوج

ب من األحمدي و طار  ت  األزواج أصحاب ال   ٥ – ٣ق صادق ، ا تكون إحت

 المنتخب. 

مرحلتيها و كذلك طرق ٣مرفق رقم ( ات  د التصف ) مع هذا اإلعالن مواع

د تق طلب المشاركة و مواع ات. دالتقدم    م الطل
  

ة طولة الع   ال

يمن المتوقع أن  دج قوم االتحاد الم  هامش مهرجان  لل ة لألمم ع طولة الع م ال نظ ب

 ،   ق ف طولة   ال دج ، وستدخل م  لل  الدو  :  ١٢م قا لآل ارهم ط تم اخت ا س  الع  

قل عن  -١    ما ال ك كزوج  كون الزوج اش  الموسم القادم  ٣٠٠أن  بورد من بوردات االتحاد 

٢٠١٩ - ٢٠١٨   

 الموسم القادم ) ضمن ال -٢   ل فرد من أفراد الزوج  ي لنقاط  ب الزوج ( جمع ج كون ترت  أن 

ة ، و  )٥( ا ل المهرجان م ب ، ق ت   ال   ز األو ينضم اليهم  امرا د األحمدي ول لزوج الم

كونوا   أزواج .        )٦( وطارق صادق ل
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قات ) .... جدول ال١مرفق رقم (  ٢٠١٩  ٢٠١٨مسا  
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  )٢مرفق رقم (
   

ف للموسم   ٢٠١٩ – ٢٠١٨نظام النقاط و التص  

Master Points & Placing Points 

 : 
ً
  طوالت االتحاد -أو

أنواعها      طوالت الزو          طولة     نقطة ٥٠٠وزن ال

أنواعها   ا    طوالت ال          طولة    نقطة ٧٥٠وزن ال

 المختلط  الزو             طولة    نقطة ٢٥٠وزن ال

ا :    المهرجانات   -ثان
 مهرجان القاهرة

ح  المفت    الزو             طولة    نقطة ١٠٠٠وزن ال

 المختلط  الزو             طولة    نقطة ٥٠٠وزن ال

ح  المفت ا    ال             طولة    نقطة ٧٥٠وزن ال

م الشيخ  أو مهرجانات أخرى ينظمها االتحاد مهرجان 

ح  المفت    الزو             طولة    نقطة ٧٥٠وزن ال

 المختلط  الزو             طولة    نقطة ٢٥٠وزن ال

ح  المفت ا    ال             طولة    نقطة ٥٠٠وزن ال

ة )  المهرجانات الخاصة ( مهرجانات األند    طولة    نقطة ٢٥٠وزن ال

ة ) لوة األند ة ( تا قات اإلسبوع  المسا       طولة    نقطة ١٠٠وزن ال

ة  -ثالثا :    دوري األند
طال  دوري األ

  ق صاحب المركز األول ع  الفرق  ١٠٠٠حصل الف ا ة ل ل العب و يتم منح نقاط تنازل نقطة ل

   ع ق صاحب المركز األخ حصل الف ث  ح    المركز األخ  و ح  نقطة.  ٥٥٠من المركز الثا

ق فور  ل ف حصل عليها    تم اإلعالن عن النقاط ال ة و مس افة األند ل  سج عرفة اإلنتهاء من 

 الدوري لهذا الموسم.   المشارك   العدد النها

 الدوري الممتاز

  ق صاحب المركز األول ع  الفرق  ٥٠٠حصل الف ا ة ل ل العب و يتم منح نقاط تنازل نقطة ل

ق صاحب المركز األخ حصل الف ث  ح    المركز األخ  و ح  من المركز الثا  نقطة.  ٥٠ ع

ق فور اإلنتهاء  ل ف حصل عليها    تم اإلعالن عن النقاط ال  س

 الدوري لهذا الموسم.   المشارك  ة و معرفة العدد النها افة األند ل  سج  من 
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عا :    أس م  -را
  ق صاحب المركز األول ع  نقطة ٧٥٠حصل الف

   ع ق صاحب المركز الثا  قطةن ٦٠٠حصل الف

  حصالن ع    الدور نصف النها ان  قان الخا  نقطة ٤٥٠الف

 دور الـ  ت   خ   ٠٨جميع الفرق ال  نقطة ٣٠٠تحصل ع

 دور الـ  ت   خ   ١٦جميع الفرق ال  نقطة ١٥٠تحصل ع

 دور الـ  ت   خ   ٣٢جميع الفرق ال  نقطة ٥٠تحصل ع

  -خامسا :  ساب النقاط  قة إح  -طوالت االتحاد و المهرجانات : ط  

 
ً
املة طولة   النقاط الخاصة بوزن ال   إجما ق صاحب المركز األول ع  الف  حصل الزوج 

المركز األول مخصوما منها   نفس النقاط الخاصة   ع ق صاحب المركز الثا  الف حصل الزوج 

طولة %٢٠  من وزن ال

ق صاحب المركز ال  الف  مخصوما منها حصل الزوج  المركز الثا  نفس النقاط الخاصة  ثالث ع

طولة.  %١٠  من وزن ال

المركز الثالث مخصوما   نفس النقاط الخاصة  ق  صاحب المركز الرابع ع  الف حصل الزوج 

طولة %٢٠منها   من وزن ال

قا   نقاط ط  تحصل ع ل األخ  المركز ق  األزواج من المركز الخامس و ح ةلتاللمعادلة ا ا  -: ل

الفرق  ب )  –( عدد األزواج ت الفرق )÷ نقاط المركز الرابع × ( ال  عدد األزواج  

طولة    -مثال :   ٤٠نقطة  و عدد األزواج  ١٠٠٠وزن ال  

 األول       :                     نقطة ١٠٠٠   

   الثا      :٢٠ ١٠٠×١٠٠٠(  – ١٠٠٠ (           نقطة ٨٠٠   

 الثالث      :١٠ ١٠٠×١٠٠٠(  - ٨٠٠ (            نقطة ٧٠٠   

 الرابع      :٢٠ ١٠٠×١٠٠٠(  – ٧٠٠ (            نقطة ٥٠٠   

 الخامس   )  :١٢٫٥×٣٥) =  ٥٠٠ ٤٠) × (  ٥ – ٤٠      نقطة ٤٣٨   

 السادس   ) :١٢٫٥×  ٣٤) =  ٥٠٠ ٤٠) × (  ٦ -٤٠      نقطة ٤٢٥   

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

   

  حصل ع   ق صاحب المركز األخ الف . الزوج ل األخ ق صاحب المركز ق الف  نفس نقاط الزوج
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ات المشاركة طل ات و التقدم  د التصف   مواع

  المرحلة األو

ت س و الجمعة و الس  الخم     ٢٠١٩مارس  ٩و  ٨،  ٧   

ت س و الجمعة و الس  الخم     ٢٠١٩مارس  ١٦و  ١٥،  ١٤   

ت س و الجمعة و الس  الخم     ٢٠١٩مارس  ٢٣و  ٢٢،  ٢١   

ت س و الجمعة و الس  الخم     ٢٠١٩مارس  ٣٠و  ٢٩،  ٢٨   

   

ة    المرحلة الثان

ت س و الجمعة و الس  الخم    ل  ٦و  ٥،  ٤   ٢٠١٩أب  

س   األرعاء  ١١من الخم ل و ح ل  ١٧أب   ١٠:٣٠من  ٢٠١٩أب  م ٨:٠٠ص إ  

   

ة  أحد الطرق التال ات ( أزواج )  م الطل ل سواها**يتم تقد ق
ٌ
 :  **و لن   

س لالتحاد :    ٢٢٦٨١٠٣٢إرسال فا  

ل ) :  م  ( إ و د إل  ebf@egyptbridge.orgإرسال ب

  مقر االتحاد  د  ال سلم  كو  –شارع الزهور  ١٥خطاب  د م ه ة.  –تقس ق العرو  ط  

 موعد غايته  اير  ١٥و ذلك  اك مع طلب المشاركة.  ٢٠١٩ف  و يتم سداد رسوم اإلش  

ة  ٢٠١٩ يناير  ١٥و موعد غايته  طولة الع  ال  المشاركة   ترغب  ة لألزواج ال س ال

 ال ل إنطالق مهرجان القاهرة الدو  ٣٢للفرق ق  
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قة اإل ام     **********     وث   ل

 قد ........................... أتعهد أنا  ..............................................  أن الموقع أدناە 

ي لـــ  ار المنتخب الم ات إخت سابق الخاصة بتصف وط ال  الئحة و   إطلعت ع  

ح  المفت          دات   الس           الرواد   

 :  اآل امل   ال ا ل   -ما أقر ب  

اض  . ١ م و اإلع ام قرارات الح  و إح  و المنافس ة مع زمال اض الروح ال ام  اإلل

 حدده  ا القانون لذلك. الطرق ال

ارات.  . ٢  آخر الم سابق و المنافسة ح ة ال جد ام   اإلل

ق  . ٣  الف    زمال اض ع  للمنتخب  –عدم اإلع   – حالة تأه

طولة العالم  . ٤ عدها  ا و من  ق طولة أف     مع - حالة التأهل  -المشاركة  تحم

حد قا لما  ل نفقات اإلقامة و اإلعاشة ط عض أو   دە مجلس إدارة االتحاد. ل

٥ .     ن  الفائ  زمال  مع  ذلك  و طولت  ال ال      المنتخب   المشاركة   ام اإلل

حددە مجلس إدارة االتحاد.    ات و مع أي جهاز إداري و ف  التصف

ات و  . ٦ عد التأهل من التصف   ل منتخب م  إعتذاري عن تمث   سحا  حالة إ

له مجل ق ات دون وجود عذر قهري   من خوض تصف تم حرما س إدارة االتحاد س

 .  العام التا ار المنتخب   إخت

د . ٧  الفندق المخصص لإلقامة فسأقوم  لة واحدة  مة اإلقامة لمدة ل عادل ق لغ  ع م

ا لالتحاد و ذلك خالل  ق طولة أف خالف ذلك  ٧٢   للمنتخب و  ساعة من تأه

د  ب. حق لمجلس إدارة االتحاد تصع ت  ال    الزوج التا

ة من  . ٨ قرها مجلس إدارة االتحاد خالل الف   ة ال نامج و الحصص التدر ال ام  اإلل

طولة العالم.  ة  دا   ا و ح ق طولة أف ة   نها

ــــخ :   التار                 التوقيع :    
   

   

ق الرواد      ات ف المشارك  تصف  خاص 

وفات السفر و  افة م سداد  ان الخاصة أتعهد  ر الط اإلقامة و اإلعاشة و تذا

طولة.   ال اك   من رسوم اإلش   و كذلك الحصة الخاصة   

                      التوقيع :    


