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 :-العامة لمبطولة الشروط: أوال 
 دـــــــالبن م

ما عدا اذا  ( FINA)   لميواه هالصادر من االتحاد الدولي لمسباح هلسباحة المياه المفتوحلقواعد القانون الدولى  ةتخضع البطول -1
 .باالضافة إلى الموائح الداخمية لالتحاد المصرى لمسباحة بما ال يتعارض مع قواعد القانون الدولى اك تغيير موجود بالنشرةكان ىن

2- 
 

م لكل مرحمة سنية لمتخاطب مع إدارة البطولة ولتمقى التعميمات واستالم النتائج وتقديمعتمد باالتحاد  إداريتحديد  ىعمى كل ناد-أ
 كل مرحمةوالمدير الفني أو مدرب  أسماء كال من إداري النادي أن يتم تقديم خطاب رسمي من النادي يحدد االحتجاجات عمي 

. وتسديد رسوم االشتراك تقديم األسماء  قبل بداية البطولة مع ميعاد (  سنية
(  دد بيا مستوى المدرب الجديدة المح)  2016غير مسموح دخول اى مدرب ال يحمل بطاقة عضوية االتحاد لمموسم الرياضي  -ب
بمجنة االتصال  2016بطاقة عضوية االتحاد لمموسم الرياضي المعتمد من االتحاد وحامل غير مسموح لغير إداري النادي  -ج

ر يعتبو هالمعتمد لمنادى بالبطول اإلداريبأنو  ناديووالمرسل لو خطاب من  هأو إدارة البطولالعام أو الحكم  هأو السكرتاري المسابقات
وأولياء أمور السباحين وأعضاء ناديو  واإلداريـين مسئول مسئولية كاممة عن سموك السباحين والسباحات والمدربين والمدربات

 .البطولة  خالل فعاليات
أو تتنافى مع السموك الرياضي  كما أنو مسئول عن كل ما يصدر من أحدىم من تصرفات مباشرة أو غير مباشرة تخالف القانون -د

 .أو ليس طرف فيياكان ناديو مشارك في البطولة  واءس
نصف ساعة من نياية  أقصاهفي موعد  إلى سكرتارية البطولةالنادي المعتمد  إداريبواسطة االحتجاجات أو الشكاوى  تقدم -ىـ

عالن النتيجة  المسابقة   .وا 
يرد االقرار إلداري النادى  قبول االحتجاجحتجاج وفى حالة عند تقديم اال( ىًا جنيثالثمائة  )جنية  300سداد مبمغ تقديم اقرار بيتم  -و

 .وفى حالة عدم قبول االحتجاج يتم تحصيل ىذا المبمغ من النادى بموجب ىذا االقرار 
   :-لمسباحة والمشكمة من  ىاإلحتجاجات بواسطة المجنة المحددة من اإلتحاد المصر ىيتم البت ف* 

 (  عضوّا )                 من المجنة الفنية عضو -2 ( رئيسّا  )             عضو مجمس إدارة االتحاد -1
 (عضوّا ) مدير البطولة أو مراقب البطولة        -4 (عضوّا (       ) أساسى ) لمبطولة  الحكم العام -3
 أعضاء  3بحد أدنى   (عضوّا )                 عضو لجنة المسابقات -5

زاءات عمى الالعبين أو اإلداريين أو المدربين إذا ارتكبوا المخالفات سواء كانوا مشاركين فى البطوالت فعميًا أو كانوا يتم تطبيق الج*  -3
. متواجدين ضمن المشاىدين 

 إيقاف البطولةعدم إمكانية استئناف  الو ترائيالبطولة إذا  إلدارةفي حالة الخروج عن السموك الرياضي والروح الرياضية يجوز * 
 . إلتخاذ القرار المناسب االتحاد العرض عمي مجمس إدارة و المسابقاتالبطولة مع رفع تقرير بذلك لمجنة 

توقيع غرامة مالية والبد من تسديد الغرامة كشرط  المسابقاتفي حالة الخروج عن السموك الرياضي والروح الرياضية يجوز لمجنة *  * 
ال اع أساسي . تبرت العقوبة مستمرة قبل انتياء فترة العقوبة وا 

عمي النادي الذي يقوم أعضاء جيازه الفني أو اإلداري أو سباحيو ) عشرة آالف جنييا(ج فقط 10000توقع غرامة مالية ال تقل عن * 
العام أو الحكم أو اإلمتناع عن تنفيذ تعميمات مدير البطولة أو أولياء أموره أو أعضاء ناديو بالشغب واالحتجاج بطريقة غير الئقة 

 .وتشطب نتائج النادي ليذه المرحمة السنية وعدم رد قيمة االشتراك
 من البطولة أو من أي مرحمة منعمي النادي الذي ينسحب ( خمسة آالف جنيياّ )ج فقط  5000توقع غرامة مالية ال تقل عن * 

.     ء باإلضافة إلي عدم رد قيمة االشتراكبعد تسديد رسوم االشتراك وتقديم األسمابدون اعتذار رسمى البطولة بالمرحمة السنية 
لإلنسحاب بعد المشاركة الفعمية وتشطب نتائج النادى ليذة ( فقط عشرة آالف جنييا الغير ) جنية 10000تضاعف الغرامة لتصبح * 

 .المرحمة السنية باإلضافة إلي عدم رد قيمة االشتراك
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:-  العامة لمبطولة الشروط:  تابع أوال
 

 دــــــالبن م
. رسوم اشتراكات البطولة  اّ ومسددلإلتحاد  السنويلالشتراك  اّ ما لم يكن عضوًا باالتحاد ومسدد نادي أييسمح باشتراك لن  4
  :-الحد األدنى إلقامة أي بطولو في أي مرحمة من المراحل السنية بالبطولة  5

ويتم ألغاء المرحمة إذا لم يكتمل ( عمومي رجال أو آنسات ناشئين أو ناشئات أو ) مختمفة بالمرحمة  هأندي ( 3) اشتراك عدد 
. ىذا العدد عند أخر ميعاد لسداد رسوم االشتراك وتقديم األسماء 

وفي حالو غياب أو إنسحاب آي نادي عن االشتراك في آي مرحمة مكتممة العدد القانوني لو عند سداد قيمة االشتراك اليؤثر 
.  وتعتمد النتيجة عمي إقامة السباق ويقام السباق 

 .من نشرة البطولة (  2) صفحة (  3) ويتم تطبيق الئحة الجزاءات عمي النـادي المتغيب أو المنسحب حسب البند رقم 
الخاص لعبو سباحو المياه المفتوحو أو بخطاب رسمى اد ـبطاقة االتحب إالفي البطوالت أو سباحو يسمح باشتراك أي سباح لن  6

. تد بأي بطاقة لعبو أخري من االتحاد وال يع
 .أو بواسطو المنطقوولن تقبل كشوف بالفاكس  الناديومعتمدة من  هيشترط أن تقدم كشوف السباحين أصمي 7
عمى أن ( ناشئين أو ناشئات أو العمومي رجال أو آنسات ) بأي عدد من السباحين في المراحل السنيو لكل نادي االشتراك يحق  8

. لممرحمو الواحده سباحين ثالث أحسن نتائج لمنادي يحتسب 
يتم عمل ترتيب عام لكل من شارك في كل مرحمو سنيو بعد حذف العدد الزائد عن ثالث سباحين من كل نادي لممرحمة السنيو  9

( . ناشئين أو ناشئات أو العمومي رجال أو آنسات ) الواحده 
.  سنية  هلكل مرحل باحين والسباحات السسباقات إدارة البطولو الفاصل الزمني بين  تحدده  10
يصل  هسباح أو سباح وآىمن وصول السباح األول  لمرحمتو السنيو السباقدقيقة عن كل كيمو متر النتياء  3فارق ال يطبق 11

. ويمغى اشتراكو بعد ىذا الزمن يعتبر لم يحقق المستوى المطموب 
برسم  همصحوبالنماذج المرفقو في الميعاد المحدد بجدول المواعيد بالنشره عمي االتحاد  هأسماء السباحين إلى سكرتاريتقدم  12

  :-كالتالي االشتراك 
  ( فقط خمسمائة جنييا الغير ) ج 500رسم اشتراك المرحمة مبمغ 

.  ( رجال أو آنسات ) عمومي ال  -( ناشئاتللأو  ناشئينلل) لكل مرحمة سنية 
  ه سني همرحل لكل سباح بكل  (الغير جنية خمسونفقط ) ج  50رسم اشتراك السباح أو السباحة مبمغ    .

ك لمرحمة العمومي بشرط تسجيمة ودفع قيمة 10الناشئين والناشئات فما فوق باإلشتراك في سباق ال 2001يسمح لمواليد  13
  .االشتراك بواسطة نادية في أخر ميعاد لمسداد حسب النشرة 

. لسباق لن يسمح باشتراك أي سباح خارج ا 14
 توفيرويجب وذلك اثناء االحماء والسباقات بالبطولة ولية كاممة عن صحة وسالمة سباحيو المشاركين كل نادي مسئول مسئ 15

 .بطولةال أثناءطبيب خاص لكل فريق 
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:-  العامة لمبطولة الشروط:  تابع أوال
 

 البنــــــد م
. ديسمبر 31يناير وحتى  فيسن السباح وفقا لمسنة الميالدية التي تبدأ يحسب  16
17 
المراحـل السـنية  

( ناشئين وناشئات)                   2001سنة مواليد  15( ناشئين وناشئات)                 2002سنة مواليد  14
 (ناشئين وناشئات)                    1999ليد مو سنة 17 (ناشئين وناشئات)                 2000سنة مواليد  16
  وما قبميا(  2001 ) من مواليدرجال وآنسات       العمومى (ناشئين وناشئات)         1998-1997ليد سنة مو 19

18 
 

وحفظ النظام ومسئول عن  هعن تأمين البطول هكامل همسئول مسئولي هالبطول بوالمقام الفرع 
لمسباحين والحكام واإلداريين والالعبين الحد األدنى لإلسعافات األولية  ىيالتتوفير كافة التس

. والمدربين 
19 
 

يعقد االجتماع الفني لمبطولة الساعة السابعة مساء اليوم السابق إلقامة البطولة بمقر إقامو 
.  البطولة 

كل نادى عن المرحمة  سباحين منثالثة لألندية ألحسن  20حتي المركز ال النقاطيتم احتساب  20
لكل مرحمو (  بالنشرة  11حسب البند رقم ) بشرط تحقيق المستوي لمسباق السنية الواحدة 

. واستبعاد العدد الزائد ناشئين أو ناشئات أو رجال أو سيدات 
ولن يسمح  2016/ 12/  4الموافق  األحدميعاد تقديم االسماء وسداد الرسوم باإلتحاد يوم  21

. بالتعديل بأسماء المشتركين بعد أخرميعاد  باإلضافة أو
تختص المجنة الفنية مع لجنة الحكام بإجراءات تنظيم البطولو ومراجعو المجرى المائي لمسباق  22

   .
 . وأماكن البطوالت يد وتوقيتاتعموا فيتعديل  أيراء جإ يجوز لمجنة المسابقات ولجنة الحكام  23
أفراد ويتم  4تغذية بالمراكب بخطاب رسمى معتمد من النادى لعدد يتم تحديد أسماء مسئولى ال 24

االختيار من بينيم لعدد فردين بحد أقصي ولن يتم السماح  لغير األسماء المرسمة والمعتمدة 
من النادى بنزول المراكب وعمي أن تكون تغذية السباحين أثناء السباق بنظام عصا التغذيو وال 

 .بدون عصا التغذية  يسمح بنزول مرافق التغذية
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:-  جوائز البطولة:  ثانياّ 
 

 البنــــــد

 :جوائز البطولة 
ميداليات في جميع المراحل السنيو لمناشئين أو الناشئات أو الثالثة األوائل لكل مرحمو سنيو يمنح السباحين * 

. العمومي رجال أو اآلنسات 
أو عمومي آنسات  رجالن أو ناشئات أو عمومي تمنح األندية الثالثة األوائل في كل مرحمو ناشئي* 

. الثالث  -الثاني  -كؤوس المراحل لممركز األول 

 :الكأس العام لمبطولة 
يمنح الكأس العام لمبطولة لمنادى الحاصل عمى أعمى مجموع نقاط تفوق لمناشئين والناشئات والعمومى رجال * 

. طبقّا لجدول نقاط التفوق  وآنسات
 المراحليتم الرجوع إلى النقاط الفعمية لكل لجميع المراحل اوى نادى أو أكثر فى مجموع نقاط التفوق وفى حالة تس* 
  .لو بالكأس العام لمبطو هلترتيب االنديه سنيال

 : 2016/2017الدرع العام لبطوالت موسم 
                  لمبطولتين معّا ّ اط تفوق اصل عمي أعمي مجموع نقبطـوالت الموسم لمنادي الحيمنح الدرع العـــام ل* 

. ( كأس مصر  –الجميورية ) 
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 هالسني هسباحين من كل نادى عن المرحلثالثة لألندية ألحسن  20حتي المركز ال النقاط  :-ثالثّا 
 :واستبعاد العدد الزائد  هالواحد

 

 الترتيب النقاط

 األول  30

 الثاني  27

 الثالث  24

 الرابع  21

 سالخام  19

 السادس  17

 السابع  15

 الثامن  13

 التاسع  12

 العاشر  11

 11ال  10

 12ال  9

 13ال  8
 14ال  7
 15ال  6
 16ال  5
  17ال  4
 18ال  3
 19ال  2
 20ال 1
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  : نقاط الدرع العام :-رابعّا     

 .( آنسات رجال أو )   -( ناشئاتأو  ناشئين) نقاط التفوق لممراحل السنية       
 

 العمومي  سنة  19،  17،  16سنة  15،  14المرحمة 
النقاط النقاط النقاط الترتيب 
 60 50 40 األول
 57 47 37 الثاني
 54 44 34 الثالث
 51 41 31 الرابع
 50 40 30 الخامس
 49 39 29 السادس
 48 38 28 السابع
 47 37 27 الثامن
 46 36 26 التاسع
 45 35 25 العاشر

 44 34 24 11ال
 43 33 23 12ال
 42 32 22 13ال
 41 31 21 14ال
 40 30 20 15ال
 39 29 19 16ال
 38 28 18 17ال
 37 27 17 18ال
 36 26 16 19ال
 35 25 15 20ال

 33 23 13 ةإلي ماال نياي 21من
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 المفتوحة المياهلسباحة  الجميوريةبطولة إقامة مواعيد  :-خامسّا 

آخر ميعاد بداية السباق السباق موعد المسافة ل ــــالمراح
لمسداد 

المكان 

 
  مراحل 

سنة  16،  15
سنة  19،  17

 ناشئين وناشئات 
 

ك  5
يوم  الخميس الموافق 

15/12/2016 

ناشئين  سنة  15
صباحًا   ( 8.00) الساعة  

يـوم 
األحد
  

الموافــق 
4 /

 
1
2

 /
2
0
1
6

 
ش
بمقر اإلتحاد بمدينة نصر مصحوبة بك

وف اإلسماء المعتمدة 
من النادي 

نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ 

 

ناشئات   سنة  15
صباحًا   ( 8.05) الساعة 
ناشئين  سنة  16
صباحًا  (  9.15) الساعة 
ناشئات   سنة 16
صباحًا   ( 9.20) الساعة 
ناشئين   سنة 17
صباحًا (  10.45) الساعة 
ناشئات  سنة  17

صباحًا (  10.50) الساعة   
ناشئين   سنة 19
ظيرّا (  12.00) الساعة 
ناشئات   سنة 19

ظيرّا (  12.05) الساعة  

  14 مراحل 
 ناشئين وناشئات 

ك  5
الموافق  الجمعةيوم 
 16/12/2016 

سنة ناشئين  14
صباحًا (  8.00) الساعة 
سنة ناشئات  14
صباحًا (  8.05) ة الساع

العمومى  
رجال وآنسات 

فما فوق  2001من مواليد 
ك  10

الموافق  السبتيوم 
 17/12/2016 

رجال   عمومي  
 صباحاً  ( 8.00) الساعة 

  آنساتعمومي  
 صباحاً (  8.05) الساعة 

. باحين والسباحات المشاركين بالسباقات لجنة المسابقات ليا الحق فى تغير مواعيد بدايو السباقات طبقًا لظروف عدد الس

 

. يتم التتميم والترقيم قبل ميعاد السباق بساعه * 
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 2016/2017لمموسم  لسباحة المياه المفتوحةالجميورية  بطولة ىفالمشاركين  السباحينكشف بأسماء 
 :اليد مو                        :المرحمة السنية                  :     ىـادالنـاسم 

اآلنسات   -البنات: ثانيّا الرجال  -األوالد : أواّل 
 مواليدالرقم القيد ـــم  االسـم مواليد ال رقم القيدـــم  االسـم 
1    1    
2    2    
3    3    
4    4    
5    5    
6    6    
7    7    
8    8    
9    9    
10    10    
11    11    
12    12    
13    13    
14    14    
15    15    
16    16    
17    17    
18    18    
19    19    
20    20    

 

التوقيــع االســــم الصفــة 
             مدرب المرحمة 

  المدير اإلداري  – اإلداري
  مقرر المعبة  –مدير الجياز   –المدير الفنى 

 

                                                  المدير التنفيذي                 ى   الرياض النشاطمدير                           
 ختم النادي                                                  

 


