قواعد منح بطاقات اﻻختيار الخاصة ) (Wild cardsللبطوﻻت الدولية والمحلية لعام
2021
الشروط العامة:









يجب ان يكون الﻼعب مستخرج لكارنيه اﻻتحاد لعام .2021
ﻻ يوجد اي مخالفات أو إيقافات موقعة على الﻼعب من قبل اﻻتحاد وقت طلب بطاقة اﻻختيار الخاصة.
تقديم طلبات بطاقات اﻻختيار لﻼتحاد قبل عمل قرعة اﻷدوار التمهيدية بـ  5أيام عمل.
عدم منح بطاقات اﻻختيار الخاصة ﻷي ﻻعب أسبوعيين متتاليين.
ﻻ يوجد بطاقات اختيار خاصة في بطولة مصر اﻻهلية.
ﻻ يوجد بطاقات اختيار خاصة للمرحلة السنية  12سنة من قبل اﻻتحاد أو النادي في كل الجداول )سواء رئيسي ،تمهيدي
او قبل تمهيدي(.
ﻻ تمنح بطاقات اختيار خاصة من قبل اﻻتحاد في اﻻدوار التمهيدية ﻻي بطولة من البطوﻻت المحلية.
في المراحل السنية للبطوﻻت المحلية لمراحل  18&16&14والعمومي ،تكون بطاقات اﻻختيار الخاصة مناصفة بين
النادي المنظم واﻻتحاد في اﻻدوار الرئيسية فقط وفى حالة عدم استخدام اﻻتحاد لبطاقات اﻻختيار الخاصة به في اى
مرحلة سنية يتم التصعيد من اﻻدوار التمهيدية بالقبول المباشر طبقا لترتيب القوائم.

يتم منح بطاقات اﻻختيار الخاصة في البطوﻻت المحلية ﻛالتالي:
 الﻼعب /الﻼعبة اﻻعلى في الترتيب المحلي للناشئين والناشئات  /رجال  /سيدات بحد أقصي رقم  40في بطوﻻت
المستوىGA،G1
 الﻼعبين  /الﻼعبات الثمانية اﻻوائل في كل مرحلة سنية لهم الحق بطلب بطاقة اختيار خاصة في المرحلة اﻻعلى مع
اﻻلتزام بالشروط السنية والحد اﻻقصى لعدد بطاقات اﻻختيار.
 الحد اﻷقصى لبطاقات اﻻختيار لﻼعب /الﻼعبة على مدار العام لمراحل  18&16&14والعمومي )رئيسي أو تمهيدي(
سواء منحت من اﻻتحاد أو النادي في أي من البطوﻻت المحلية هو عدد ) (3بطاقة اختيار خاصة في الفردي وعدد
) (1بطاقة اختيار خاصة في الزوجي.

يتم منح بطاقات اﻻختيار الخاصة في البطوﻻت الدولية ﻛالتالي:
بطوﻻت الناشئين والناشئات الدولية تحت  18ﺳنة :






عدد بطاقات اﻻختيار للدور الرئيسي من قبل اﻻتحاد هو ) 2بطاقة اختيار( ويتم تحديدهم طبقا لﻶتي:
 الﻼعب /الﻼعبة اﻻعلى في الترتيب الدولي  ITFحتى الترتيب رقم  700للناشئين و 400للناشئات ثم اﻻعلى في الترتيب المحلي ناشئين وناشئات تحت  18سنة بحد اقصى رقم  20في بطوﻻت  G1/G2/G3ورقم 40في بطوﻻت .G4/G5
 ثم اﻻعلى في الترتيب المحلي ناشئين  /ناشئات تحت  16سنة بحد أقصى ترتيب رقم  8في بطوﻻت.G1/G2/G3/G4/G5
الحد اﻷقصى لبطاقات اﻻختيار لﻼعب /الﻼعبة على مدار العام في أي من البطوﻻت الدولية للناشئين )رئيسي أو تمهيدي(
سواء من اﻻتحاد أو النادي عدد ) (3بطاقة اختيار في الفردي وعدد ) (1بطاقة اختيار في الزوجي
ﻻ تمنح بطاقات اختيار في اﻻدوار التمهيدية سواء من اﻻتحاد أومن النادي ،وسيتم تخصيص أماكن بطاقات اﻻختيار
الخاصة للتمهيدي بناء على نتائج بطولة قبل التمهيدي التي ينظمها اﻻتحاد قبل كل بطولة دولية.
يحق لﻼتحاد )إذا تراءى له ذلك( منح الﻼعب /الﻼعبة بطاقة او بطاقات إضافية في حالة تحقيق نتائج مرضية بالوصول
الى الدور قبل النهائي في بطوﻻت ذو تصنيف  G4 &G5او الوصول لدور الثمانية في بطوﻻت ذو تصنيف .G3&G2

بطوﻻت الناشئين والناشئات ضمن ﺳلﺳلة بطوﻻت افريقيا تحت  14ﺳنة ):(14&under African circuit
 ﻻ يوجد بطاقات اختيار خاصة في اﻻدوار الرئيسية من قبل اﻻتحاد.
 وسيتم تخصيص اﻷماكن المخصصة لبطاقات اﻻختيار الخاصة للدولة المنظمة )مصر( للدور للرئيسي بناء على نتائج
بطولة قبل التمهيدي التي ينظمها اﻻتحاد قبل البطولة الرئيسية.

بطوﻻت الرجال والﺳيدات الدولية:






عدد بطاقات اﻻختيار الخاصة من قبل اﻻتحاد :عدد بطاقة واحدة للدور الرئيسي وعدد  4بطاقات للدور التمهيدي ويتم
تحديدهم طبقا لﻼتي:
 الﻼعب /الﻼعبة اﻻعلى في الترتيب الدولي للرجال والسيدات حتى الترتيب رقم  1000للرجال  1000للسيدات ثم اﻻعلى في الترتيب المحلي رجال وسيدات بحد اقصى رقم 30 ثم اﻻعلى في الترتيب المحلي ناشئين  /ناشئات تحت  18سنة بحد أقصى ترتيب رقم 4الحد اﻷقصى لبطاقات اﻻختيار لﻼعب /الﻼعبة على مدار العام في أي من البطوﻻت الدولية للرجال والسيدات عدد )(6
بطاقة اختيار في الفردي وعدد ) (3بطاقة اختيار في الزوجي.
يستثنى من هذه الشروط المذكورة بعالية ﻻعبي المنتخب القومي للرجال والسيدات.
يحق لﻼتحاد )إذا تراءى له ذلك( منح الﻼعب /الﻼعبة بطاقة او بطاقات إضافية في حالة تحقيق الﻼعب لنتائج مرضية
بالوصول للدور الرئيسي بعد فوزه بجميع مباريات الدور التمهيدي في بطولة وكذلك الﻼعب الحاصل على بطاقة اختيار
خاصة في الدور الرئيسي ووصوله لدور الثمانية في بطولة.

