
 

   

  النظام الداخلي لفرع كرة الطاولت

0202-0202الووسن الرياضي   

 

 ٚذذذد ٚاٌفشد٠ح اٌجّاػ١ح اٌثطٌٛح ع١ش ػٍٝ ٚاٌؼًّ ٚاٌش٠اضح ٌٍثمافح اٌٛط١ٕح إٌّظّح ذششف: 1الفصل
 . اٌطاٌٚح وشج فشق ِّثٍٟ ِغ تاٌرٕغ١ك اٌثطٌٛح سٚصٔاِح

 جٛائض ٠ٚغٕذ  اٌجّاػٟ اٌؼًّ ٚسٚح اٌش٠اض١ح اٌشٚح ذؼض٠ض ػٍٝ اٌطاٌٚح وشج فشع ٠ؼًّ:  2 الفصل
 .اٌغشض فٟ ذمذ٠ش

 الفرق بترتيب البطولت:  أوال

 ػٓ ِّث١ٍٓ ٚتذضٛس ٠ٕٛتٗ ِٓ أٚ اٌذىُ لثً ِٓ اٌفشق تثطٌٛح اٌّرؼٍمح اٌّثاس٠اخ لشػح ذٕظُ: 3الفصل
 ٠رشأط اٌفشٔغ١ح األتجذ٠ح اٌذشٚف دغة ِجّٛػاخ 8 ػٍٝ اٌالػث١ٓ ترٛص٠غ ٚرٌه  اٌّشاسوح اٌفشق

 . ِٕٙا لائّح وً األٚائً اٌالػثْٛ

 دل١مح 03 تؼذ الػة أٞ تّشاسوح ٠غّخ ٚال صثادا اٌؼاششج اٌغاػح ػٍٝ اٌّثاس٠اخ ذٕطٍك: 4 الفصل
 .إ١ٌٗ اٌّشاس اٌرٛل١د ػٓ ذأخ١ش

 .اٌؼاَ ٌٍرشذ١ة  ذضاف ٚادذج ٔمطح ػٍٝ الػث١ٓ أٚ ٚادذ تالػة ِشاسن فش٠ك وً ص٠ًرذ -: 5الفصل

 .اٌؼاَ ٌٍرشذ١ة ذضاف  ٔمطر١ٓ ػٍٝ الػث١ٓ أستغ أٚ تثالثح ِشاسن فش٠ك وً ٠رذصً -
 .اٌؼاَ ٌٍرشذ١ة ذضاف  ٔماط 0 ػٍٝ فٛق فّا الػث١ٓ تخّغح ِشاسن فش٠ك وً ٠رذصً -

 :ا٢ذٟ تاٌجذٚي اٌّضّٕح إٌماط دغة اٌفشق ذشذ١ة ٠رُ: 6 الفصل

 نقاط 5: األٌٚٝ اٌّشذثح

  نقاط  4:  اٌثا١ٔح اٌّشذثح

 نقاط 3:  ٚاٌشاتؼح اٌثاٌثح اٌّشذثاْ

 نقاط 2:  ٚاٌثإِح ٚاٌغاتؼح ٚاٌغادعح اٌخاِغح اٌّشاذة

 

  

  

 



 الفردي بالترتيب البطولت: ثانيا

 اٌثطٌٛح فٟ اٌفشق العرضافح جا٘ض٠رٗ تإٌّظّح اٌطاٌٚح وشج فشع ٌشئ١ظ فش٠ك وً ٠ؤوذ: 7 الفصل
 . ذٕظ١ّٙا ذاس٠خ ِٓ أعثٛػ١ٓ لثً اٌفشدٞ تاٌرشذ١ة

 اٌفائض٠ٓ ٌالػث١ٓ ىش٠ٌُر األلً ػٍٝ جٛائض 8رٛف١شت اٌفشد٠ح اٌثطٌٛح ١ٌَٛ ِٕظُ فش٠ك وً ٠رؼٙذ:  8 الفصل
 .تاٌرٕاٚب األٚائً اٌفائض٠ٓ ٌغ١ش ذشج١ؼ١ح أخشٜ جٛائض إ٘ذاء ٠ّىٓ وّا ا١ٌَٛ رٌه فٟ األٚائً

 .إٌظاَ ٘زا ِٓ 4 اٌفصً أدىاَ ِؼٕٝ ػٍٝ اٌفشدٞ تاٌرشذ١ة اٌثطٌٛح فٟ ٌٍفائض٠ٓ  طاإٌم ذغٕذ:  9 الفصل

 الونظوت يوم: ثالثا

 خالٌٗ ٠رُ" إٌّظّح ٠َٛ" ػ١ٍٗ ٠طٍك ٠ِٛا اٌش٠اضٟ اٌّٛعُ ِٛفٝ فٟ اٌطاٌٚح وشج فشع ٠ٕظُ: 11 الفصل
 . اٌش٠اض١ح اٌشٚح ٚجٛائض اٌفائض٠ٓ ػٍٝ اٌجٛائض ٌرٛص٠غ ٚدفً ِثاس٠اخ ِٓ االخرراَ ِشاعُ ذٕظ١ُ

 عاهت تراتيب:  رابعا

 فئٔٗ اٌّثشِجح، اٌّثاس٠اخ ٔٙا٠ح لثً اٌماػح ٚغادس اٌّشاسوح اٌفشق ِٓ فش٠ك أغذة إرا: 11 الفصل
  .اٌذضٛس ٔماط ػٍٝ ٠ذصً ٚال ِٕغذثا ٠ؼرثش

 : ا٢ذٟ إٌذٛ ػٍٝ اٌّغاتماخ ِٓ ِشاسن الػة أغذاب ٠ؼاٌج: 12 الفصل

 ِجّٛػرٗ ذشذ١ة فٟ ٌٗ تاٌّٛاٌٟ آ١ٌح تصفح إٌّغذة ٠ؼٛض -
  ِؼٛضٗ ٌصاٌخ ٚٔماط جٛائض ِٓ االِر١اصاخ وً إٌّغذة ٠فمذ -

 لثً ِٓ اٌّثاساج ٚسلح فٟ ذغج١ٍٗ تؼذ اخر١اسٖ ذُ اٌزٞ اٌرٕظ١ُ ذغ١١ش اٌفشق ِٓ ٌفش٠ك ٠ذك ال:  13 الفصل
 .٠ٕٛتٗ ِٓ أٚ اٌذىُ

 اٌّٛعُ ِٛفٝ فٟ إٌماط فٟ اٌرغاٚٞ داٌح فٟ اٌفشق ت١ٓ اٌّثاششج اٌّٛاجٙح ِثذأ ٠طثك: 14 الفصل
 .اٌش٠اضٟ
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