التعليمات الخاصة
ببطولة قبل التمهيدي فى البطوﻻت الدولية للناشئين تحت  18ﺳنة بمصر 2021
 -1البطولة للمصريين فقط
 -2مدة البطولة  4أيام قبل قرعة مباريات الدور التمهيدي للبطولة اﻷساسية فى نفس مكان البطولة من يوم اﻹثنين حتى يوم الخميس
وذلك طبقا لحجم الجداول.
 -3تقام البطولة من مباريات فردية فقط وﻻ يوجد بها مباريات زوجية.
 -4إقامة المباريات أعتبارا من الساعة  10صباحا و ذلك طبقا لعدد المشتركين و الجدول المعلن للمباريات.
 -5تقام مباريات بنظام مجموعتين عاديتين ) (NO LETوفى حالة التعادل  6/6فﻲ المجموعة يقام شوط كسر التعادل من  7نقاط
وفى حالة التعادل مجموعة /مجموعة يتم تطبيق شوط كسر التعادل من  10نقاط.
 -6حجم الجداول يكون بحد أقصﻲ  96ﻻعب/ﻻعبة تقسم على  6مجموعات كل مجموعة بها حد أقصﻲ  16ﻻعب بنظام خروج
المغلوب والفائز من كل مجموعة سوف يتم منحه بطاقة اختيار الخاصة فﻲ الدور التمهيدي ) 6بطاقات اختيار خاصة للبطولة
اﻷساسية(.
 -7لن يتم منح اى بطاقة اختيار خاصة ﻷي ﻻعب سواء من النادى او من اﻻتحاد فﻲ اﻻدوار التمهيدية للبطولة اﻻساسية.
 -8يوجد  4أماكن محجوزة ﻻحسن  4ﻻعبين تحت  14سنة فى اﻻدوار قبل التمهيدية طبقا ﻷخر ترتيب محلى تحت  14سنة
والصادر قبل البطولة مباشرة )وفى حالة ان هؤﻻء الﻼعبين تم قبولهم مباشرة فﻲ قوائم التمهيدي للبطولة اﻻساسية بترتيبهم
المباشر سوف يتم اختيار التاليين فﻲ الترتيب المحلى حتى رقم  8فقط  ،بشرط مراعاة السن )أن يكون الﻼعب قد اتم  13سنة
وقت عمل القرعة(.
 -9سوف يتم احتساب نقاط تضاف للترتيب المحلى لﻼعبين المشاركين فى الدور قبل التمهيدي وتكون اقل من النقاط الممنوحة فى
الدور التمهيدي للبطولة ذاتها.
 -10يسمح لﻼعبين بالمشاركة فى الدور قبل التمهيدي إذا كانوا غير مقبولين فى الدور التمهيدي أو الدور الرئيسﻲ للبطولة الدولية
اﻻساسية.
 -11يجب على جميع الﻼعبين المشاركين فى البطولة عمل الـ  IPINالخاص بهم لدى اﻷتحاد الدولى لعام  2021وذلك فﻲ حالة
تأهلهم لﻼشتراك فﻲ الدور التمهيدي) .رسوم الـ 40 IPINدوﻻر تسدد اونﻼين على الموقع(
/https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/about-ipin
 -12قيمة اﻻشتراك فى بطولة قبل التمهيدى  220جنيه  .ويمنح  %50خصم على قيمة اﻻشتراك لﻼعبين المصريين المقبولين فﻲ
الجداول الرئيسية و التمهيدية فى البطولة الدولية وذلك حسب تصنيف البطولة والﻼعب الذي يفوز فى الدور قبل التمهيدي
سوف يدفع اشتراكه مرة اخري عند دخوله الدور التمهيدي للبطولة اﻻساسية) .اشتراك بطولة ذو تصنيف  G4&G5هو 50
دوﻻر وتصنيف  G2&G3هو  65دوﻻر ويسدد الﻼعب المصري  %50من قيمة اﻻشتراك بالدوﻻر أو ما يعادلها بالمصري
وذلك لكل من البطولة قبل التمهيدي والبطولة اﻷساسية(
 -13تدار جميع المباريات بنظام الحكم الجوال حسب عدد المﻼعب المقامه عليها البطولة )حكم جوال لكل ملعبين(
 -14يجب على الﻼعب ان يكون قد سدد رسم اﻷشتراك لموسم  2021الخاص باﻷتحاد المصرى للتنس.
 -15نظام تسجيل الﻼعبين عن طريق برنامج  TPأونﻼين كالتالى:
 بدء اﻻشتراك 15) :يوم( قبل موعد بطولة قبل التمهيدى
 أخر موعد لﻼشتراك 8) :أيام( قبل موعد بطولة قبل التمهيدى
 أخر موعد لﻼنسحاب 5) :أيام( قبل موعد بطولة قبل التمهيدى
 موعد إجراء القرعة 2) :يوم( قبل موعد بطولة قبل التمهيدى

