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 :-العامة للبطولة الشروط: أوال 

 دـــــــالبن م

وائح الداخلية لالتحاد باالضافة إلى الل(FINA) الصادر من االتحاد الدولي للسباحة تخضع البطولة لقواعد القانون الدولى للسباحة  -1
 . المصرى للسباحة بما ال يتعارض مع قواعد القانون الدولى

2- 
 

م لكل مرحلة سنية للتخاطب مع إدارة البطولة ولتلقى التعليمات واستالم النتائج وتقديمعتمد باالتحاد  إداريتحديد  ىعلى كل نادأ-
كل مرحلة مدرب  ووالمدير الفني  النادي  إداري( أسماء كال من االحتجاجات علي أن يتم تقديم خطاب رسمي من النادي يحدد 

. وتسديد رسوم االشتراك تقديم األسماء  قبل بداية البطولة مع ميعاد )  سنية
  )الجديدة المحدد بها مستوى المدرب ( 2016 الرياضي لموسملدخول اى مدرب ال يحمل بطاقة عضوية االتحاد بغير مسموح  ب-
بلجنة االتصال  2016بطاقة عضوية االتحاد للموسم الرياضي المعتمد من االتحاد وحامل النادي  إدارىغير لغير مسموح  ج-

يعتبر و هالمعتمد للنادى بالبطول اإلداريبأنه  ناديهوالمرسل له خطاب من  هأو إدارة البطولالعام أو الحكم  هأو السكرتاري المسابقات
وأولياء أمور السباحين وأعضاء ناديه  واإلداريين ن والسباحات والمدربين والمدرباتمسئول مسئولية كاملة عن سلوك السباحي

 .البطولة  خالل فعاليات
أو تتنافى مع السلوك الرياضي  كما أنه مسئول عن كل ما يصدر من أحدهم من تصرفات مباشرة أو غير مباشرة تخالف القانون د-

 . فيها أو ليس طرفواء كان ناديه مشارك في البطولة س
نصف ساعة من نهاية  أقصاهفي موعد  إلى سكرتارية البطولةالمعتمد  إداري الناديبواسطة االحتجاجات أو الشكاوى  تقدم هـ-

  .وٕاعالن النتيجة  المسابقة
النادى  إلداريرار يرد االق قبول االحتجاجعند تقديم االحتجاج وفى حالة ) هًا جنيثالثمائة  (جنية  300سداد مبلغ تقديم اقرار بيتم  و-

 .النادى بموجب هذا االقرار إداري وفى حالة عدم قبول االحتجاج يتم تحصيل هذا المبلغ من 
   :-للسباحة والمشكلة من  ىاإلحتجاجات بواسطة اللجنة المحددة من اإلتحاد المصر ىيتم البت ف* 

 )  عضوّا (                 لجنة الفنيةمن ال عضو -2  ) اّ رئيس (             عضو مجلس إدارة االتحاد -1

 )عضوّا (      مدير البطولة أو مراقب البطولة   -4 )ّا عضو(      )  أساسى ( للبطولة  الحكم العام -3

 أعضاء  3بحد أدنى  • )عضوّا (                 عضو لجنة المسابقات -5

و المدربين إذا ارتكبوا المخالفات سواء كانوا مشاركين فى البطوالت فعليًا أو كانوا يتم تطبيق الجزاءات على الالعبين أو اإلداريين أ • -3
. متواجدين ضمن المشاهدين 

إيقاف  البطولةعدم إمكانية استئناف  اله ترائيالبطولة إذا  إلدارةفي حالة الخروج عن السلوك الرياضي والروح الرياضية يجوز  •
 . إلتخاذ القرار المناسب االتحاد العرض علي مجلس إدارة و مسابقاتالالبطولة مع رفع تقرير بذلك للجنة 

توقيع غرامة مالية والبد من تسديد الغرامة كشرط  المسابقاتفي حالة الخروج عن السلوك الرياضي والروح الرياضية يجوز للجنة  •
. قبل انتهاء فترة العقوبة وٕاال اعتبرت العقوبة مستمرة  أساسي

 سباحيهواإلداري أو أالفني  جهازهأعضاء علي النادي الذي يقوم ) عشرة آالف جنيها(ج فقط 10000 تقل عن غرامة مالية التوقع  •
أو الحكم العام أو اإلمتناع عن تنفيذ تعليمات مدير البطولة غير الئقة  ةأو أولياء أموره أو أعضاء نادية بالشغب واالحتجاج بطريق

 . قيمة االشتراك وعدم ردة وتشطب نتائج النادي لهذه المرحلة السني
بعد بدون اعتذار رسمى علي النادي الذي ينسحب من البطولة ) خمسة آالف جنيهاّ (ج فقط  5000غرامة مالية ال تقل عن توقع  •

.      قيمة االشتراكباإلضافة إلى عدم رد تسديد رسوم االشتراك وتقديم األسماء 
لإلنسحاب بعد المشاركة الفعلية وتشطب نتائج النادى لهذة ) ف جنيها الغير فقط عشرة آال( جنية 10000تضاعف الغرامة لتصبح  •

 . قيمة االشتراك عدم ردباإلضافة إلي  المرحلة السنية



 

< 

-3-   
 

 :-العامة للبطولة الشروط:  تابع أوال

 دـــــــالبن م

رحلة المعتذر عنها تصادر قيمة االشتراك وقبل بدء الم التصفياتبطولة وبعد صدور الفى حالة االعتذار رسميًا عن المشاركة فى  -4
. 

 ىأو إجتياز اإلختبار الزمنالنجمة الثالثة  ىالبطولة إال فى حاله حصولهم علباألشتراك فى أو السباحات لن يسمح  للسباحين  -5
. البطولة  ىفأصغر االشتراك ف 2006غير مسموح لمواليد و

 2016عام  ىتنته ىالتاإلتحاد المصرى للسباحة للدورة الحالية  بطاقةالحاملين  البطولة إال للسباحين ىلن يسمح باإلشتراك ف -6
ويكون السباح مسئول عن استرداد  للسيد حكم اإلعداد للسباقاتقبل بدء كل سباق مشترك به السباح أو السباحة  البطاقةقدم وت

 .للدوره الحاليه  ةأو بطاقة غير مجدد شتراك فى البطولة بتصريح مؤقتعد نهاية كل سباق وال يسمح باإلالتصريح ب

 .اإلتحاد للسباحين والسباحات وكذلك المدربين واإلداريين قبل بداية البطولة بعشرة أيام  بطاقاتآخر موعد إلصدار  -7

 ة البطولةغير مسموح بتواجد أى مسئول فنى أو إدارى داخل حرم حمام السباحة وكذلك المقصورة الرئيسية إال بتعليمات من إدار -8
 . معتمدأو بتصريح 

 توفيرويجب وذلك اثناء االحماء والسباقات بالبطولة  المشاركين سباحيهمسئول مسئولية كاملة عن صحة وسالمة  ىكل ناد -9
 . بطولة اثناءطبيب خاص لكل فريق 

 ) .  ONE START( تقام البطولة بنظام البدايه الواحدة  -10

 . للسباحةالسباحة المعتمد من قبل االتحاد الدولى  مايوهرتداء يلتزم جميع السباحين با -11
.  أو أثناء إقامتها هقبل بداية البطول برنامج سباقات البطولهأى تعديل فى  إجراءيجوز للجنة المسابقات باإلتحاد  -12

.  ادىالن لدىالموجودة  للتصفياتطبقًا  لكل سباق في منطقة االعدادحضور السباحين  طلب يتم -13

 .ديسمبر 31يناير وحتى  ىفتبدأ  ىسن السباح وفقا للسنة الميالدية التيحسب  -14

 التعليمات الخاصة بالتتابعات -15

االلتزام بكتابة األندية في منطقة االعداد مع  ىالنماذج المعتمدة والتي سيتم توزيعها لمندوب ىعليتم تسليم أسماء التتابعات   •
قبل الموعد الذي سيعلن عنه كل يوم في والمرحلة السنية اإلتحاد ورقم القيد  ببطاقةكما هو مدون )  ىعربا( سماء السباحين أ

  .القانون الدولى  يتم إتباع أسماء السباحين واشتراكهم بالتتابعاتوبالنسبة لترتيب  )الصباحية أو المسائية ( الفترة بدء 
الحارات للتتابعات يتم األخذ بترتيب الفرق في نفس المرحلة لنفس السباق وبالنسبة لترتيب الفرق بالتصفيات وتوزيعها علي  •

  . في أخر بطولة رسمية تمت بواسطة اإلتحاد أما الفرق التي لم تشارك في أخر بطولة يتم وضعها في أول تصفية
حسب الميداليات الحاصل ة االندييتم األخذ بترتيب ) سنة  11مرحلة ( ت في أخر بطولة حالة عدم وجود نتائج للتتابعا ىوف •

 . للتتابعات لترتيب الفرق السابقة عليها كل نادي للفترات
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 :- العامة للبطولة الشروط:  تابع أوال

 البند م
 : هالبطول نتيجةطريقة احتسـاب  -16

 احتسـاب نتيجة البطولة 

ويتم تحديد لسباقات الفردية باالمحققة لكل سباح أو سباحة ) الميداليات ( تحتسب النتيجة حسب المراكز  
من كل نادي سباحين أو سباحات فقط  3بحد أقصي أفضل األوائل  16السباحين والسباحات ال

 .أما باقي السباحين فال يتم عمل ترتيب لهم  16حتي المركز الالحتساب النتيجة 
الخ وحتي المركز  ........امسالخ –الرابع  –الثالث  –الثاني  –األول ( كز بالترتيب التالي اوذلك طبقًا للمر
. للسباقات الفردية ) السادس عشر 

.  بدون ترتيب الثمانية األوائل وباقي الفرق  للفرقترتيب احتساب السباقات التتابع فيتم  اأم
المركز  ىالخ وحت ........الخامس –الرابع  –الثالث  –الثاني  –األول ( وذلك طبقًا للمركز بالترتيب التالي 

. لسباقات التتابعات )  الثامن
 .و يسمح لكل نادى باالشتراك بأى عدد من المشتركين فى كل سباق فردى وفريق واحد بالتتابعات 

مراحل الناشئين والناشئات  -17
سنة تقام بنظام النهائي بالزمن حسب جدول  19 مرحلة سنة وحتي 11مراحل الناشئين والناشئات من مرحلة 

من سباحين أو سباحات فقط  3بحد أقصي أفضل األوائل  16تحديد السباحين والسباحات ال ويتمالسباقات المرفق 
 .أما باقي السباحين فال يتم عمل ترتيب لهم  16حتي المركز الالحتساب النتيجة كل نادي 

مرحلة العمومي رجال وآنسات  -18
يتم تحديد السباحين والسباحات المؤهلين و حسب الشروط المرفقة والنهائيات مساءّ  تقام بنظام تصفيات صباحاّ 

حتي المركز الحتساب النتيجة من كل نادي سباحين أو سباحات فقط  3بحد أقصي أفضل األوائل  16للنهائي ال
وبعد تقديم االعتذارات عن االشتراك في النهائي للسباحين والسباحات من األندية حسب شروط االعتذار التالية  16ال

 . ن فال يتم عمل ترتيب لهم أما باقي السباحي

األوائل ويريد اإلعتذار لظروف طارئة يتم تقديم إعتذار  16الدور النهائي ضمن ال ى سباح أو سباحة يصل إلىآ*
النادي المعتمد أو المدير الفني في  إداريرسمي عن االشتراك بخطاب مكتوب علي النموذج المرفق وموقع عليه من 

في الترتيب حسب  ليتم تصعيد السباح الذى يليهجة السباق المطلوب اإلعتذار عنه خالل نصف ساعة من إعالن نتي
وفى حالة غياب السباح عن النهائيات دون تقديم اعتذار رسمي مكتوب حسب الشروط السابقة تشطب  16البند رقم 

  .نتيجته من السباق 

     .) ب ( فيات لنهائي أو من التص) أ ( إلي نهائي ) ب ( وال يتم تصعيد أي سباح من نهائي 
 .التتابعات تقام بنظام نهائى بالزمن حسب جدول السباقات المرفق - 19
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 :- العامة للبطولة الشروط:  تابع أوال

 البند م
.  بخالف التتابعات سباقات فردية بحد أقصى  5) خمسة( يسمح لكل العب باإلشتراك فى  -20

:- ىاحة في سباق فردي أكثر من المسموح به يكون الجزاء كالتالسباح أو سب ىوفي حالة قيد أو اشتراك أ

:- مايلىوفي حاله عدم االلتزام بهذا الشرط  يتم 
أو يتم حذف السباح وسباقات حسب ترتيب جدول سباقات البطولة  5يتم اشتراك السباح أو السباحة بأول 

 .ىالناد ى ويكون خطأ من جانبللنادة طبقا لبرنامج البطولة دون الرجوع الزائد اتمن السباقالسباحة 
م من جميع أنواع السبــاحه   200م ،  100م ،  50يسمح لكل نادي باالشتراك بأي عدد في سباقات 

. م حرة  1500م حرة ،  800م متنوع ،  400م حرة ،  400سباحين فقط في سباقات  6وبعدد 
 :-جزاء كالتالي وفي حالة قيد أو اشتراك عدد أكثر من المسموح به يكون ال

:- مايلىوفي حاله عدم االلتزام بهذا الشرط  يتم 
العدد يتم حذف ويتم اشتراك العدد المسموح به وهو سته سباحين فقط وذلك بترتيب تواجدهم بالتصفيات 

 .ى النادويكون خطأ من جانب  الزائد دون الرجوع للنادي
  المراحـل السـنية -21

 )ناشئين وناشئات(                 2004سنة مواليد  12 )ناشئين وناشئات(                    2005سنة مواليد  11

 )ناشئين وناشئات(                 2002سنة مواليد  14 )ناشئين وناشئات(                    2003سنة مواليد  13

 )ناشئين وناشئات(                 2000واليد سنة م 16 )ناشئين وناشئات(                    2001سنة مواليد  15

 )ناشئين وناشئات (       1997-1998سنة مواليد  19 )ناشئين وناشئات(                    1999سنة مواليد  17

  سنة فأكبر 13رجال وآنسات             من مرحلة  العمومى

 200قدرة مبلغ ونظير  التتابعاتوسباقات في السباقات الفردية  ة للجمهوريةقياسي  يسمح بإقامة محاوالت فردية لتحطيم أرقام- 22
رسم المحاولة فى  ويتم رد قيمةلميعاد المحاوله ابقة ـالسالطلب في الفترة يتم تقديم على أن ) الغير فقط مائتان جنيها( جنية 
أحسن سباح  ترتيبللسباح أو للنادي ضمن رتيب ت ىوتسجيله للسباح دون احتساب أ يتم اعالنه بالبطولةوالرقم  تحقيقحالة 

.  ىاألخذ به لالشتراك في مرحلة العمومنقاط أحسن رقم أو أو  للبطولة

 : يتم تطبيق القانون الدولى الخاص بترتيب واألزمنه الخاصه بالسباحين والسباحات بإتباع اآلتى- 23
 .رونيه أوًال زمن وترتيب السباحين والسباحات طبقًا لنظام الساعه االلكت -1
 .فى حاله عدم ظهور رقم السباح علي اللوحه اإللكترونيه يتم األخذ بزمن النصف الكترونى  -2

 .فى حاله عدم عمل الساعه االلكترونيه والنصف الكترونى يتم األخذ بالساعة اليدويه  -3     
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 :-العامة للبطولة الشروط:  تابع أوال

 دـــــــالبن م

  : أو تتابع فرديسباق أي مرحله أو قامه الحد األدني إل -24
أو  ناشئين(  بالمرحلهمختلفة أنديه ) 3(اشتراك عدد  :- الحد األدني إلقامه أي مرحله من المراحل السنيه بالبطوله

. وتلغي المرحله إذا لم يكتمل هذا العدد عند أخر موعد لتسديد االشتراك )  ناشئات أو عمومي رجال أو آنسات

سباحات بالسباق وفي حاله عدم إكتمال العدد ) 3(سباحين أو ) 3(اشتراك عدد  :- ي إلقامه السباقات الفرديةالحد األدن
بسباق أخر في أول يوم البطوله وقبل بداية المسموح به للسباق يمكن إلداري النادي تغيير السباح أو السباحه في هذا السباق 

.  هذه الحالة  ىف ىالناد ىمسئولية إدار وتكون ىالمرحلة بخطاب معتمد من الناد سباقات

:-  الحد األدني إلقامه أي سباق تتابع
 . اشتراك عدد ثالث أنديه مختلفه بكل تتابع لكل مرحلة سنية  •

:-  هامة مالحظات
حالة غياب آي سباح أو سباحة عن آي سباق مكتمل العدد القانوني له عند سداد قيمة االشتراك اليؤثر علي إقامة  ىف •

 .باق أو التتابع ويقام السباق وتعتمد النتيجة الس



 

< 

-7-   
 

 ه لكل مرحله سنيهللسباحكأس مصر هشروط ونشرة بطول :-انياّ ث
  :شروط خاصة لكل مرحلة سنية   –
  :ناشئين وناشئات  ) سنة 15 – 13) + (  سنة 14 –12( + )سنة11(بالنسبة لمراحل   – أ

 
 : سنة ناشئين وناشئات )  19+  18(  -17-16بالنسبة لمراحل   – ب 

 

 البند م
 بالزمن وتقام فى وقت بطولة العمومى حسب الجدول المرفق  ىتقام جميع سباقات هذه المراحل بنظام نهائ -1
 .ئين وناشئات لكل سباق لكل مرحله سنيه يتم احتساب نتائج كل مرحله منفصله ناش -2

 
 :-ى بالنسبة لمرحلة العموم  -ج 

        

 البند م
بالزمن حسب جدول السباقات  ىم حرة تقام نهائ 1500م ،  800عدا سباقات ) صباحّا ( تقام التصفيات  -1

 . سنة ناشئين وناشئات  19،  17،  16مع مراحل   ىالعموم ىالمرفق لسباح
 . ىسنة باالشتراك بمرحلة العموم 15،  14،  13ح لمراحل كما يسم

نهائيات  ىسنة ناشئين وناشئات لالشتراك ف 19،  17،  16يتم تحصيل قيمه التصعيد من األنديه لمراحل   -2
الماليه  والشروط 16بند رقم حسب سباح وسباحة لكل سباق  16ضمن نتيجة أحسن  ىمرحله العموم

 .المرفقه 
 .كل نهائي منفصل عن األخر) ب  –أ ( نهائيات مساّء تقام ال -3
رجال وآنسات  ىمرحلة العمومتتابعات  ىاالشتراك ف ىالعموم ىوحت 13مسموح للسباحين والسباحات من - 4

. سباقات فردية بالبطولة  ىحالة عدم اشتراك السباح أو السباحة ف ىفى حت
سنة  19،  17،  16(من مراحل الناشئين  ىالعموم همرحلعدم تصعيد سباحيه ل ىف ىحالة رغبة الناد ىف- 5

 . من النادى ىبخطاب رسم اإلتحاديتم إبالغ ) وناشئات أناشئين 

 

 البند م
 .  حسب الجدول المرفق )  نهائي بالزمن ( ظام  بن المرحلةتقام جميع سباقات هذه  -
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 :-شروط االشتراك في السباقات ووضع الرقم التأهيلي:  ثالثاّ 
 دـــــــالبن م

 :في سباقات البطوله  واالشتراكبالنسبة للرقم التأهيلي  -1

:- بل اإلتحاد طبقّا ألحسن نتيجة للسباح أو السباحه في البطوالت التالية يتم وضعه من ق
. )  2015/2016(  للموسم  الجمهوريةبطوله  -1
) .  2016(  عام الشتويةالمناطق  لبطولةأخر نتيجة  -2
.    1/1/2016اعتبارا من )  وفروعه  ضمن مشاركات المنتخب الرسمية( أخر نتيجة لسباحى المنتخب   -3
. على ان يقدم النادى ما يفيد ذلك  1/1/2016اعتبارا من أى نتيجة لبطولة رسمية خارج البالد  -4
 Team Managerللسباحين بالسباقات المشاركين بها بالبطولة علي   ( NT )عدم وضع زمن تأهيلي-5

وفقا لنظام مرحله سنيه لالتحاد المصري للسباحه لكل النادى بتقديم أسماء السباحين والسباحات مندوب يقوم  -2
 .  مصحوبّا برسوم االشتراكات طبقّا للنشره     Team Manager التيم مانجر

( باإلضافة إلي كشوف األسماء المعتمدة من النادي وذلك علي النماذج المرفقه بالنشرة والمعتمده من االتحاد المصرى للسباحه 
مع كتابه إسم السباح أو السباحة كما هو ) آنسات في كشف منفصل كل مرحله سنيه ناشئين أو ناشئات أو عمومي رجال أو 

. والمواليد ورقم القيد باإلتحاد ورقم وٕاسم السباق المشارك به السباح أو السباحه ) رباعى ( مدون ببطاقة اإلتحاد 
نظام البطوله بباقات بس الخاص C D ال و يتم تقديم الكشوف أصليه مرفق بها للشروط  هغير مستوفا هولن تقبل أى استمار

) . المناطق ( وكذلك لن تقبل أى كشوف بالفاكس أو بواسطه فروع االتحاد  . Team Manager التيم مانجر

    Team التيم مانجرالخاص بالنادي بنظام C D ال سباح أو سباق علي اسم وفي حالة عدم وضع  -3
Manager  ال  المعتمدن ووضعة كتابيا علي االستمارة في هذة الحالة يكو C Dمن النادي فقط ةالمقدم      

 .ويتحمل النادي مسئولية هذا الخطأ حتي ولو قد تم دفع رسم االشتراك 
 ام التيم مانجرــا لنظـوفق C D  علي  ليه لهمـام التأهيـعلي جميع األنديه االلتزام بتقديم أسماء السباحين واالرق -4

Team Manager  . 
 :- ىوهم كاآلت C D 2عدد للسباحه نادى من مقر اإلتحاد المصري ال ىإدارتسلم ي -5

للسباحين علي نظام  واألرقام التأهيليه الخاص ببرنامج سباقات البطوله لوضع السباقات  C D ال -1
 ).2طبقا لمواعيد الجدول رقم (                   Team Manager التيم مانجر

 ).2طبقا لمواعيد الجدول رقم (  للبطوله ئيهبالتصفيات النهاالخاص  C D ال  -2
لن يسمح ألى نادى بإضافة أسماء السباحين أو السباحات فى السباقات أو إجراء أى تعديالت أثناء إقامة  -6

من النادي أو بعد اصدار تصفيات بسباقات البطوله  الخاصC D ال البطوله أو بعد ميعاد السداد وتسليم 
  ) . 2( اعيد رقم حسب جدول الموالبطولة 

بالنسبة لتصفيات البطوله لكل مرحله سنيه والنتائج اليوميه وكذلك النتائج النهائية لألنديه سوف تكون علي  -7
 .www.esf-eg.orgالموقع األكترونى الخاص باإلتحاد وهو

http://www.esf-eg.org/�
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 : لبطوالت السباحة هامةتعليمات 
 

 دـــــــالبن م

( سواء كانوا قد شاركوا من قبل أو سباحين جدد للسباحين المشاركين بالبطولة  ال يحق الى نادى وضع االرقام التأهيلية -1
  .  NT  )  (بدون زمن  ىبالتصفيات األولالغير ملتزمين مشاركة السباحين يتم لتزام وفى حالة عدم اإل)  ةأول مر

يد باإلضافة أو بالحذف أو بالتصحيح بالنسبة ألسماء السباحين وأرقام القيد اسم أو رقم ق ىتعديل آب غير مسموح -2
وبطوالت المناطق  2015/2016السابقة موسم  الجمهوريةللسباحين الذين شاركوا في بطولة  ىالناد ىالموجودة لد

 ىلم يشاركوا من قبل ف إال عن طريق اإلتحاد ويسمح فقط بإضافة أسماء وأرقام قيد السباحين الذين 2016لعامالشتوية 
.  هعاليبالبطوالت المذكوره 

 2015/2016الجمهورية تقديم أسماء وسباقات السباحين المنتقلين من نادي إلي نادي آخر خالل الفترة من بطولة - 3
منه ويتم كتابة اسم النادي المنتقل ) النماذج المرفقة ( علي كشوف منفصلة وحتي موعد تقديم األسماء إلي اإلتحاد 

 همع احضار هذة األسماء والسباقات الخاصه بهم ومرفق بها أفضل األرقام التي حققها السباح في هذ( والمنتقل إليه 
الجمهورية بطولة ( وذلك حسب البطوالت المشار إليها )  كأس مصرالسباقات والمراد االشتراك بها في بطولة 

 . 6،  5د أو بن)  2016 الشتويةأو بطوالت المناطق  2015/2016

إلي اإلتحاد علي كشوف  للجمهورية الحالية المصرية تقديم أسماء وسباقات السباحين أصحاب األرقام القياسية  -4
وبها الرقم القياسي ومكان وتاريخ تحقيقه مع ذكر اسماء وسباقات أصحاب األرقام ) النماذج المرفقة ( منفصلة 

في الموعد   Team Manager التيم مانجر برنامجب C Dلي القياسية ضمن السباقات المقدمة من النادي ع
 .               المحدد لتقديم األسماء والسباقات 

تاريخ مراجعة السباقات بعد وضع األزمنة  ىحتو 1/1/2016اعتبارًا من في حالة مشاركة النادي في بطولة دولية رسمية  -5
الدولية  تادي بوضع أفضل األرقام للسباحين المشاركين في البطواليقوم النعن طريق اإلتحاد ومراجعتها من األندية 

 .لبطولةا الرسمية لتلكمدعومه بصورة النتيجة  )النماذج المرفقة( علي كشوف منفصلة
المشاركات الدولية  ىف تم تحقيقهللسباح  زمنيتم وضع أفضل  ى لالتحاد وفروعهالمنتخب القوم ىبالنسبة لسباح- 6

.  )النماذج المرفقة ( كشوف منفصلة  ىعل 1/1/2016اعتبارًا من  بللمنتخ رسميةال
  :-تنبيه هام - 7

اللذين تم التعليمات يتم إلغاء الرقم التأهيلي للسباقات الخاصة بالسباحين والسباحات  ههذعدم االلتزام بفي حالة 
بالتصفيات األولي بدون عهم مع وضاالضافة أو التعديل عن طريق قيدهم هم أو رقم االسماء الخاصة بتعديل 
  .  NT  )  (زمن 
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 :-جوائز البطولة:  رابعاّ 
 

 البند م

:- جوائز البطولة  
 :-الميداليات - 1

. بكل سباق بكل مرحلة سنية  إلي الثالثللسباحين أو السباحات الحاصلين على المراكز من األول  ميدالياتيتم تقديم * 
 .بكل سباق بكل مرحلة سنية  إلي الثالثعلى المراكز من األول  الحاصله) بالتتابعات ( للفرق  ميدالياتيتم تقديم  *

:-  الكؤوس أو الدروع -2
 ) :سنة  19سنة وحتى  11مراحل من ( كؤوس مراحل الناشئين والناشئات  أ-

على حدة لمراحل رحلة سنيه فى كل م) الميداليات ( ع المراكز يمنح الثالثة أندية األولي الحاصلة على أعلى مجمو*  
 . علي كؤوس أو دروع المراكز الثالثة األوائل الناشئين 

فى كل مرحلة سنيه على حدة لمراحل ) الميداليات ( المراكز يمنح الثالثة أندية األولي الحاصلة على أعلى مجموع * 
.  علي كؤوس أو دروع المراكز الثالثة األوائل الناشئات 

اشئين علي كأس المركز األول للناشئين في جميع المراحل ــول والحاصل علي أعلي مجموع نقاط تفوق للنلنادي األيمنح ا* 
. )  1( رقم  لجدول نقاط التفوقطبقّا  السنية

المراحل نادي األول والحاصل علي أعلي مجموع نقاط تفوق للناشئات علي كأس المركز األول للناشئات في جميع يمنح ال* 
) .  1( لجدول نقاط التفوق رقم  طبقاّ  السنية

: كؤوس مرحلة العمومى 
فى مسابقات الرجال على كؤوس أو دروع  )الميداليات ( المراكز الحاصلة على أعلى مجموع  األوائليمنح الثالثة أندية  *

 .العمومى رجال لمرحلة  األوائلالمراكزالثالثة 
س أو دروع فى مسابقات األنسات علـى كؤو )الميداليات ( المراكز مجموع  الحاصلة على أعلى األوائليمنح الثالثة أندية * 

 .لمرحلة العمومى آنسات  المراكز الثالثة األوائل

 :الكأس العام للبطولة 
يمنح الكأس العام للبطولة للنادى الحاصل على أعلى مجموع نقاط تفوق للناشئين والناشئات والعمومى 

) .  1( نقاط التفوق رقم طبقّا لجدول  رجال وآنسات
  :-يتم األتي في جميع المراحل السابقة  لة التساوي في مجموع نقاط التفوقوفي حا 

. الفعلية ) الميداليات ( يتم الرجوع إلي عدد المراكز  •
رديه أو سباقات ف( وٕاذا استمر التعادل يتم الرجوع إلي األرقام القياسية الذي تم تسجيلها بالسباقات الرسمية للبطولة  •

.   لتحديد ترتيب المرحلة السنية ) المراكز ( ليتم بها ترجيح األندية المتعادلة في الميداليات ) تتابعات 
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:- جوائز البطولة:  رابعاّ تابع 
 

 البند م

 :-كأس أحسن سباح أو سباحة  - -3
ًا ــطبق و سباحة أحسن سباح أيتم اختيار أحسن سباح وأحسن سباحة لكل مرحله سنية ويمنح كأس 

ائيات ــردية للبطولة الرسمية للنهـاقات الفــالحاصل عليها السباح فى السب)  الميداليات( لمجموع المراكز 
وفي حاله تعادل سباحين أو أكثر في ) الذهب ثم الفضة ثم البرونز وبعد ذلك أفضل المراكز ( المعتمدة 

  :-عدد الميداليات ينظر إلي االتي 
السباح الذي يقوم بتحطيم رقم قياسي أو أكثر في السباقات الفردية المعتمدة بسباقات يتم ترجيح  -أ

 . البطولة الرسمية

إذا استمر التعادل  يتم الرجوع للنقاط الفعلية حسب الجدول االوربي لكل سباح بسباقات البطولة  ب-
. الرسمية

:- كأس أحسن رقم للسباح أو السباحة  - -4
رقم للسباح أو للسباحة لكل مرحلة سنيه طبقّا  للزمن المحقق ألحسن سباق واحد فقط  يتم أختيار أحسن 

بالسباقات الرسمية للبطوله حسب ) تصفيات أو نهائي ( يتم الحصول فيه على أكبر عدد من النقاط 
)  تفوق أو تحطيم أرقام( اشتراك السباح أو السباحة طبقا للجدول األوروبي دون إضافة أي نقاط أخري 

علي أن يتم اعتماد نتيجة السباح ويمنح كأس ألحسن رقم سباح أو سباحة لكل مرحله من المراحل السنية 
  :-مـــثال وال تنفذ علية عقوبة فنية أو إدارية داخل السباق  الرسمي للبطولة ضمن السباق

. ) ألخ .........ألغاء السباق أو عدم تكملة السباق بالنهائي أو االعتذار عن النهائي ( 
:  2015/2016الدرع العام لبطوالت موسم  - -5

يمنح الدرع العام لبطوالت الموسم للنادي الحاصل علي أعلي مجموع نقاط تفوق للبطولتين 
) .  كأس مصر  –الجمهورية ( معّا 
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 هالمختلف هللمراحل السني للسباحة  لبطولة كأس مصرنقاط التفوق  :-خامساّ 
  :- ىكالتال هللمراحل السني هام للسباحنقاط الكأس الع

 ) . الميداليات ( على حدى طبقّا للمراكز ) أو عمومي رجال أو آنسات ناشئين أو ناشئات ( كأس كل مرحلة سنية يتم احتساب نقاط * 
 . يةالسنلجميع المراحل  تفوقعلى مجموع أكبر نقاط يفوز بالكأس العام للناشئين أو الناشئات للنادي الحاصل * 
   . ) 1 رقمبالجدول المرفق ( السنية لجميع المراحل  تفوقالنادى الحاصل على مجموع أكبر نقاط يفوز بالكأس العام للبطولة * 
 .لكل مرحلة سنية الفعلية  )الميداليات ( للمراكز فى حالة تساوى نادى أو أكثر فى مجموع نقاط التفوق يتم الرجوع * 

   . ) 1 رقمبالجدول المرفق ( ) الجمهورية وكأس مصر ( ي لبطولت تفوقادى الحاصل على مجموع أكبر نقاط النبالدرع العام يفوز *   

 ) 1جدول نقاط التفوق الجدول رقم  (

سنة  12،  11 المرحلة
 ناشئاتناشئين أو

سنة  15،  14،  13
 ناشئين أو ناشئات

الترتيب 
سنة  19،  17، 16

 ناشئين أو ناشئات
الترتيب 

العمومى 
الترتيب  رجال أو سيدات

 النقاط الترتيب النقاط الترتيب النقاط النقاط الترتيب

 60 األول 50 األول 40 30 األول
 57 الثانى 47 الثانى 37 27 الثانى
 54 الثالث 44 الثالث 34 24 الثالث
 51 الرابع 41 الرابع 31 21 الرابع

 50 الخامس 40 الخامس 30 20 الخامس
 49 السادس 39 السادس 29 19 سالساد

 48 السابع 38 السابع 28 18 السابع
 47 الثامن 37 الثامن 27 17 الثامن
 46 التاسع 36 التاسع 26 16 التاسع
 45 العاشر 35 العاشر 25 15 العاشر

 44 11ال 34 11ال 24 14 11ال
 43 12ال 33 12ال 23 13 12ال
 42 13ال 32 13ال 22 12 13ال
 41 14ال 31 14ال 21 11 14ال
 40 15ال 30 15ال 20 10 15ال
 39 16ال 29 16ال 19 9 16ال
 38 17ال 28 17ال 18 8 17ال
 37 18ال 27 18ال 17 7 18ال
 36 19ال 26 19ال 16 6 19ال
 35 20ال 25 20ال 15 5 20ال

 33 .إلي  21من 23 .إلي  21من 13 3 .إلي  21من
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 لبطوالت السباحة ةــروط الماليــلشا:-سادساّ 

:-  األشتراك كالتالى رسوم
 

 م دـــــــالبن
ج 1000(مبلغ وهو السنويما لم يكن عضوًا باالتحاد ومسددا لالشتراك بالبطولة  نادي أييسمح باشتراك لن 

 .يتم سداده قبل تسليم السباقات لإلتحاد  )ألف جنية 

1- 

 دول رقم ــبالج ةحسب المواعيد المحدد هات البطولبسباقوالسباحات يشترط سداد رسوم اشتراك السباحين 
 . بمدينة نصرباالتحاد بمقر ويكون السداد )  2( 

2- 

 -3 .ه بكل مرحله سنيه عن كل سباق لكل سباح أو سباح) الغير جنيهاً  ثالثونخمسة و (جنية   35يتم سداد مبلغ 

 -4 .م بكل مرحله سنيه 200×4م أو 100×4 تابععن كل ت )ّا الغيرجنيه خمسونخمسة و( جنيه  55 يتم سداد مبلغ

 -5 .م حرة بكل مرحله سنية 50×  10عن كل تتابع ) الغير  جنيهاّ وخمسة وعشرون مائة ( جنيه 125 يتم سداد مبلغ

سنة  19،  17،  16مراحل سباحي وسباحات  اشتراكرسوم ) ثالثون جنيها الغير خمسة و (جنيه  35مبلغ  سداديتم  •
.  ) تصعيد (  عن كل سباح لكل سباق اشئات لنهائيات مرحلة العمومي رجال أو آنساتونأناشئين 

يتم  ىلمرحلة العموم)  ىجميع سباحين الناد( لهذة المراحل حالة رغبة النادي في عدم تصعيد سباحيه  ىوف •
 .ى إبالغ اإلتحاد بخطاب رسمي من الناد

6- 

 -7 :-بالنسبة للسباحين خارج البطولة 

) السباقخارج ( عن كل سباح يشترك في أي سباق )  مائة وعشرون جنيها الغير (جنيه  120صيل مبلغ يتم تح •
 .م حرة فقط  200و ) حرة ، صدر ، ظهر ، فراشة ( م  100م ،  50لسباقات 

م  800 م متنوع ،400م حرة ، 400م متنوع ،  200م فراشة ،  200م ظهر ،  200م صدر ،  200أما سباقات  •
 . االشتراك بها خارج السباق يسمحم حرة فال  1500حرة ، 

 ) . م 50×10،  م 200×4،  م 100× 4 (التتابعات  لجميع سباقاتكما اليسمح باالشتراك خارج السباق  •
:- هامة  ملحوظات

لة عدم وجود ويكون االشتراك بالتصفية األولي وفي حا السباق المتواجد بهابداية الفترة  قبليتم تقديم الطلب  •
وذلك باالستمارة المعده لذلك من االتحاد ) تصفية صفر ( أماكن بالتصفية األولي يتم إقامة تصفية قبلها 

.   والمرفقة
من مراحل  لهم  اد ولهم رقم قيد وتم اصدار كارنيهاتالمسجلين باالتحأو السباحات مسموح فقط للسباحين  •

 ) . باقخارج الس ( بالمشاركة ىالعموم ىسنة وحت 11



 

< 
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 2015/2016موسم للسباحه  كأس مصربيان بالمواعيد الخاصه ببطوله  :- سابعاّ 
 ) 2( الجدول رقم 

على نظام ال  لجميع األندية الخاص ببرنامج البطوله وأسماء السباحين  CDتسليم ال  موعد
)Team Manager( 

 مقر اإلتحاد بمدينة نصرمن  2016/ 2 /22الموافق   األثنينيوم لوضع سباقات كل نادي وذلك 

 المرحلة السنية
عدد 
 األيام

 ميعاد البطولة

وسباقات أسماء  استالم موعد
 علي نظاممن االندية السباحين 

)Team Manager( 

 C D ال  تسليم موعد

بالتصفيات النهائية 
  من اإلتحاد للبطولة

سنة  19 ، 17،  16
         ناشئين وناشئات                                

والعمومي  
رجال وآنسات 

أيام  5
بنادي 
سموحه 

 باإلسكندرية

 16/3/2016الموافق  األربعاءمن يوم 
 2016/ 3/ 20الموافق  األحدإلى يوم 

لجميع المراحل السنية 

الموافق  االربعاءيوم 

2  /3 /2016 

الموافق  األثنينيوم 

  14  /3 /2016 

سباقات لميعاد تسليم االندية 
لمراجعة األرقام حين لإلتحاد السبا

االتحاد   بمعرفةالموضوعة  سنة   11

 ناشئين وناشئات

أيام  5
ستاد 
 القاهرة

 22/3/2016الموافق  الثالثاءمن يوم 
 2016/ 3/ 26الموافق  السبتإلى يوم 

الموافق  األربعاءيوم 

9  /3 /2016 

سنة  14،  12

ناشئين وناشئات 

أيام  5
ستاد 

القاهرة 

 28/3/2016الموافق  األثنينيوم  من
اإلتحاد لسباقات ميعاد استالم  2016/ 4/ 1الموافق  الجمعةإلى يوم 

بعد المراجعة  السباحين من األندية 
والتوقيع عليها   

 وعلي اإلقرار بسالمة اآلزمنة
ناشئين سنة  15،  13

وناشئات 

 
أيام  5

ستاد 
 القاهرة

 3/4/2016الموافق  األحدمن يوم 
الموافق   السبتيوم  2016/ 4/ 7الموافق  الخميسإلى يوم 

  12  /3 /2016 

  :-ملحوظه هامة 
.  بالبطولة دية التى لم تسدد قيمة االشتراكالبطوله لمندوبى األن ببرنامجالخاصة   C Dلن يتم تسليم ال  •
عليه  ماليه السابقه المستحقةلن يسمح ألى نادى باإلشتراك فى البطوله مالم يسدد اإللتزامات ال   •
@@) .2(وكذا المستحقات الماليه الخاصه بهذه البطوله في التاريخ المحدد بالجدول رقم               
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 2015/2016للسباحة لموسم  كأس مصرجدول سباقات بطولة 
0B المراحـــل الســــنية

 

مي العمو سنة 19 سنة17 سنة16 سنة15 سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 السن

  1997-1998مواليد  1999مواليد  2000مواليد  2001مواليد  2002مواليد  2003مواليد  2004مواليد  2005مواليد  المواليد

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد السباقات

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م حرة50

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  حرة م100

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م حرة200

سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6 م حرة400

سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6باحين س 6سباحين  6   م حرة800

سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6   م حرة1500

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة م صدر 50

مفتوحة مفتوحة ة مفتوحمفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة م صدر 100

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة م صدر 200
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 2015/2016للسباحة لموسم  كأس مصرجدول سباقات بطولة تابع 
1B المراحـــل الســــنية

 

العمومي  سنة 19 سنة17 سنة16 سنة15 سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 السن

  1997-1998مواليد  1999مواليد  2000مواليد  2001مواليد  2002مواليد  2003مواليد  2004اليد مو 2005مواليد  المواليد

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد السباقات

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م ظهر50

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة فتوحة ممفتوحة مفتوحة مفتوحة  م ظهر100

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م ظهر200

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م فراشة50

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة  م فراشة100

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة   م فراشة200

مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة مفتوحة م متنوع 200

سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6سباحين  6 م متنوع 400

ة  عدد السباقات الفردي

لكل سباح  
سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5سباقات  5
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 2015/2016للسباحة لموسم  كأس مصرجدول سباقات بطولة  تابع
 

2B المراحـــل الســــنية
 

العمومي  سنة 19 سنة17 سنة16 سنة15 سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 السن

  1997-1998مواليد  1999مواليد  2000مواليد  2001مواليد  2002مواليد  2003مواليد  2004مواليد  2005مواليد  المواليد

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد التتابعات

 )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) واحد فريق ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1 )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1 م حرة100×  4

 )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1   م حرة200×  4

 )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1) واحد  فريق( 1) فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1 )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1 م متنوع100×  4

        )فريق واحد ( 1) فريق واحد ( 1 م حرة50×  10
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 2015/2016برنامج مسابقات بطولة كأس مصر للسباحة موسم 

                              سنة ناشئين وناشئات والعمومى رجال وآنسات 19،  17،  16مرحلة    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

   مساءّ  6.00صباحاّ                                    النهائيات الساعه  8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00التصفيات الساعة 

رقم 
السباق 

الموافق  األربعاءاليوم األول 
رقم        2016/  3/  16

السباق 

الموافق   الخميساليوم الثانى 
رقم   2016/  3/  17 

السباق 

الموافق   الجمعةاليوم الثالث 
 18  /3 /2016   

 النوع السباق النوع السباق النوع السباق
 ) م 4( ناشئين ورجال  م حرة1500 21 ناشئين ورجال م حرة200 11 )م  4( ناشئات وآنسات  م حرة800 1
ناشئات وآنسات م فراشة 50 22 ناشئات وآنسات م حرة200 12 ناشئين ورجال م حرة400 2
 ناشئين ورجالم فراشة 50 23ناشئين ورجال م ظهر 50 13ناشئات وآنسات م صدر 50 3
 ناشئات وآنسات م ظهر200 24ناشئات وآنسات م ظهر 50 14 ناشئين ورجالم صدر 50 4
 ناشئين ورجال م ظهر200 25 ناشئين ورجال م فراشة100 15ات ناشئات وآنسم متنوع 200 5
 ناشئات وآنسات م حرة100 26 ناشئات وآنسات م فراشة100 16ناشئين ورجال م متنوع 200 6
 ناشئين ورجال م حرة100 27 )ص ( سنة ناشئين  16 م حرة200×  4 17 )ص ( سنة ناشئات  16 م حرة200×  4 7
    )ص ( سنة ناشئين  17 م حرة200×  4 18) ص ( ناشئات  سنة  17م حرة 200×  4 8

    )ص ( سنة ناشئين  19 م حرة200×  4 19) ص ( سنة ناشئات   19م حرة 200×  4 9
   ) م ( عمومي رجال     م حرة 200×  4 20) م ( عمومي آنسات    م حرة 200×  4 10
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                                 سنة ناشئين وناشئات والعمومى رجال وآنسات 19،  17،  16مرحلة  2015/2016ة موسم تابع برنامج مسابقات بطولة كأس مصر للسباح 
   مساءّ  6.00صباحاً                                                                                النهائيات الساعه  9.00التصفيات الساعة 

 رقم السباق
الموافق  السبتاليوم الرابع 

رقم   2016/  3/  19
 السباق

الموافق  األحداليوم الخامس 
20  /3  /2016 

 النوع السباق النوع السباق
 )م  4( ناشئين ورجال  م حرة800 43 )م  4( ناشئات وآنسات  م حرة1500 28

 ناشئات وآنسات م حرة400 44 ناشئين ورجالم صدر 200 29

ناشئين ورجال  م ظهر100 45 ناشئات وآنسات رم صد200 30

ناشئات وآنسات  م ظهر100 46 ناشئين ورجال م حرة50 31

 ناشئين ورجالم صدر 100 47ناشئات وآنسات  م حرة50 32

ناشئات وآنسات  م صدر100 48 ناشئين ورجال م فراشة200 33

 ناشئين ورجال م متنوع400 49 ناشئات وآنسات م متنوع400 34

 ناشئات وآنسات م فراشة200 50 )ص ( سنة ناشئين  16 م حرة100×  4 35

) ص ( سنة ناشئين  16 م متنوع100×  4 51) ص ( سنة ناشئين  17م حرة 100×  4 36
) ص ( سنة ناشئين  17 م متنوع100×  4 52) ص ( سنة ناشئين  19م حرة 100×  4 37
) ص ( سنة ناشئين  19 م متنوع100×  4 53 )ص ( سنة ناشئات  16 م حرة100×  4 38
 )ص ( سنة ناشئات  16 م متنوع100×  4 54) ص ( سنة ناشئات  17م حرة 100×  4 39

 )ص ( سنة ناشئات   17 م متنوع100×  4 55) ص ( سنة ناشئات  19م حرة 100×  4 40

) ص ( سنة ناشئات   19 م متنوع100×  4 56) م ( عمومي رجال    م حرة 100×  4 41

) م ( عمومي رجال      م متنوع100×  4 57) م ( عمومي آنسات   م حرة 100×  4 42

) م ( عمومي آنسات     م متنوع100×  4 58   
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصربرنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  11مرحلة 
 

   مساءّ  5.00صباحاّ                       الفترة المسائية الساعه  8.00عة عدا الجمعة السا صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
3B 4صباحّا  3/2016/ 22  الموافق الثالثاءاليوم األولB مساّء  3/2016/ 22 الموافق  الثالثاءاليوم األول

5B 6رقم السباقB 7الســـباقB 8النوعB 9رقم السباقB10 الســـباقB النوع
11B59 12B5013 م فراشةB14 ناشئاتB62 15B5016 ةم فراشBناشئين 
17B60 18B40019 م حرةB20 ناشئينB63 21B40022 م حرةBناشئات 
23B61 24B20025 م صدرB26 ناشئاتB64 27B20028 م صدرBناشئين 

 

 

 
   مساءّ  5.00صباحاّ                       الفترة المسائية الساعه  8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

29B 30صباحّا  23/3/2016الموافق  األربعاءاليوم الثانيB مساّء  23/3/2016الموافق  األربعاءاليوم الثاني
31B 32رقم السباقB 33الســـباقB 34النوعB 35رقم السباقB36 الســـباقB النوع

37B65 38B5039 م صدرB40 ناشئاتB68 41B5042 م صدرBناشئين 
43B66 44B10045 م ظهرB46 ناشئينB69 47B10048 م ظهرBناشئات 
49B67 50B10051 م حرةB52 ناشئاتB70 53B10054 م حرةBناشئين 
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 2015/2016للسباحة موسم  س مصركأبرنامج مسابقات بطولة تابع 

سنة ناشئين وناشئات  11مرحلة 
 

   مساءّ  5.00صباحاّ                       الفترة المسائية الساعه  8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
55B 56صباحّا  24/3/2016الموافق  الخميساليوم الثالثB مساّء  24/3/2016ق المواف الخميساليوم الثالث

57B 58رقم السباقB 59الســـباقB 60النوعB 61رقم السباقB62 الســـباقB النوع
63B71 64B5065 م حرةB66 ناشئينB73 67B10068 م فراشةBناشئين 
69B72 70B5071 م حرةB72 ناشئاتB74 73B10074 م فراشةBناشئات 

   75B75 76B10×5077 م حرةBناشئين 
   78B76 79B10×5080 م حرةBناشئات 

 

 
   مساءّ  5.00صباحاّ                       الفترة المسائية الساعه  8.00لساعة عدا الجمعة ا صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

81B 82صباحّا  25/3/2016الموافق  الجمعة الرابعاليومB مساّء  25/3/2016الموافق  الجمعة الرابعاليوم
83B 84رقم السباقB 85الســـباقB 86النوعB 87رقم السباقB88 الســـباقB النوع

89B77 90B20091 م متنوعB92 ناشئينB79 93B50 94م ظهرBشئيننا 
95B78 96B20097 م متنوعB98 ناشئاتB80 99B50 100م ظهرBناشئات 

   101B81 102B4×100 103م حرةBناشئين 
   104B82 105B4×100 106م حرةBناشئات 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصرتابع برنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  11مرحلة 
 

   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                   صباحاّ      8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
107B 108صباحّا  26/3/2016الموافق  السبت الخامساليومB مساّء  26/3/2016الموافق  السبت الخامساليوم

109B 110رقم السباقB 111الســـباقB 112النوعB 113رقم السباقB114 الســـباقB النوع
115B83 116B100 117م صدرB118 ناشئينB87 119B200 120م ظهرBناشئين 
121B84 122B100 123م صدرB124 ناشئاتB88 125B200 126م ظهرBناشئات 
127B85 128B200129 م حرةB130 ناشئينB89 131B4×100132 م متنوعBناشئين 
133B86 134B200135 م حرةB136 ناشئاتB90 137B4×100138 م متنوعBناشئات 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصربرنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  14،  12مرحلة       
   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه           صباحاّ                  8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

139B 140صباحّا  2016/ 28/3الموافق  األثنيناليوم األولB مساّء  2016/ 28/3الموافق  األثنيناليوم األول
النوع  الســـباقسنة  14سنة  12النوع الســـباق سنة  14سنة  12

 141B91 142B1500 143 م حرةB144  ناشئاتB96 145B1500 146 م حرةBناشئين 
147B92 148B93 149B100 150م حرةB151 ناشئينB97 152B98 153B100 154م حرةBناشئات 
155B94 156B95 157B200158 م صدرB159 ناشئاتB99 160B100 161B200162 م صدرBناشئين 

 
 
 
 
 

   مساءّ  5.00صباحاّ                       الفترة المسائية الساعه  8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
163B 164صباحّا  2016/ 29/3الموافق  ثاءالثالاليوم الثانيB مساّء  2016/ 29/3الموافق  الثالثاءاليوم الثاني

النوع  الســـباقسنة  14سنة  12النوع الســـباق سنة  14سنة  12
165B101 166B102 167B50168 م حرةB169 ناشئينB109 170B110 171B200 172م حرةBناشئات 
173B103 174B104 175B50176 م حرةB177 ناشئاتB111 178B112 179B200 180م حرةBناشئين 
181B105 182B106 183B200 184م ظهرB185 ئينناشB113  186B10×50 187م حرةBناشئات 
188B107 189B108 190B200 191م ظهرB192 ناشئاتB114  193B10×50 194م حرةBناشئين 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصرتابع برنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  14،  12مرحلة 
   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                صباحاّ                    8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

195B 196صباحّا  2016/ 30/3الموافق  األربعاءاليوم الثالثB مساّء  2016/ 30/3الموافق  األربعاءاليوم الثالث
النوع  الســـباقسنة  14سنة  12النوع الســـباق سنة  14سنة  12

197B115 198B116 199B100 200م صدرB201 ناشئينB124 202B125 203B100 204م صدرBناشئات 
205B117 206B118 207B200 208م متنوعB209 ناشئاتB126 210B127 211B200 212م متنوعBناشئين 
213B119 214B120 215B50 216م ظهرB217 ناشئينB128 218B129 219B50 220م ظهرBناشئات 
221B121 222B122 223B200 224م فراشةB225 ناشئاتB130 226B131 227B200 228م فراشةBناشئين 

 229B123 230B4×200 231م حرةB232  ناشئينB132 233B4×200 234م حرةBناشئات 

     
 

   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                   صباحاّ                 8.00لساعة عدا الجمعة ا صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
235B 236صباحّا  2016/ 31/3الموافق  الخميساليوم الرابعB مساّء  2016/ 31/3الموافق  الخميساليوم الرابع

النوع  الســـباقسنة  14سنة  12النوع الســـباق سنة  14سنة  12
 237B133 238B800 239 م حرةB240  ناشئاتB142 241B800 242 م حرةBناشئين 

243B134 244B135 245B50 246م فراشةB247 ناشئينB143 248B144 249B50250 م صدرBناشئات 
251B136 252B137 253B50 254م فراشةB255 ناشئاتB145 256B146 257B50258 م صدرBناشئين 
259B138 260B139 261B400262 م متنوعB263 ناشئينB147 264B148 265B400266 م متنوعBناشئات 
267B140 268B141 269B4×100 270م حرةB271 ناشئاتB149 272B150 273B4×100 274م حرةBناشئين 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصربطولة تابع برنامج مسابقات 

سنة ناشئين وناشئات  14،  12مرحلة 
   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                   صباحاّ                8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

275B 276صباحّا  2016/ 1/4الموافق  الجمعة الخامساليومBمساّء  2016/ 1/4الموافق  الجمعة الخامسم اليو
النوع  الســـباقسنة  14سنة  12النوع الســـباق سنة  14سنة  12

277B151 278B152 279B400280 م حرةB281 ناشئاتB157 282B158 283B400284 م حرةBناشئين 
285B153 286B154 287B100288 م فراشةB289 ناشئينB159 290B160 291B100292 م فراشةBناشئات 
293B155 294B156 295B100296 م ظهرB297 ناشئاتB161 298B162 299B100300 م ظهرBناشئين 

    301B163 302B164 303B4×100304 م متنوعBناشئات 
    305B165 306B166 307B4×100308 م متنوعBناشئين 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصربرنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  15،  13مرحلة       
   مساءّ  5.00لفترة المسائية الساعه ا                 صباحاّ                8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

309B 310صباحّا  2016/ 3/4الموافق  األحداليوم األولB مساّء  2016/ 3/4الموافق  األحداليوم األول
النوع  الســـباقسنة  15سنة  13النوع الســـباق سنة  15سنة  13

 311B167 312B1500 313 م حرةB314 ناشئاتB174  315B1500 316 م حرةBناشئين 
317B168 318B169 319B100 320م حرةB321 ناشئينB175 322B176 323B100 324م حرةBناشئات 
325B170 326B171 327B200328 م صدرB329 ناشئاتB177 330B178 331B200332 م صدرBناشئين 
333B172 334B173 335B200 336م فراشةB337 ناشئينB179 338B180 339B200 340م فراشةBناشئات 

 
 
 
 

   ساءّ م 5.00الفترة المسائية الساعه                 صباحاّ                8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
341B 342صباحّا  2016/ 4/ 4الموافق  األثنيناليوم الثانيB مساّء  2016/ 4/ 4الموافق  األثنيناليوم الثاني

النوع  الســـباقسنة  15سنة  13النوع الســـباق سنة  15سنة  13
343B181  344B800 345 م حرةB346  ناشئاتB188 347B800 348 م حرةBناشئين 
349B182 350B183 351B50 352م ظهرB353 ناشئينB189 354B190 355B50 356م ظهرBناشئات 
357B184 358B185 359B50 360م فراشةB361 ناشئاتB191 362B192 363B50 364م فراشةBناشئين 
365B186 366B187 367B200 368م متنوعB369 ناشئينB193 370B194 371B200 372م متنوعBناشئات 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصربرنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  15،  13مرحلة       
   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                               صباحاّ   8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

373B 374صباحّا  2016/ 4/ 5الموافق  الثالثاءاليوم الثالثB مساّء  2016/ 4/ 5الموافق  الثالثاءاليوم الثالث
النوع  الســـباقسنة  15سنة  13النوع الســـباق سنة  15سنة  13

 375B195 376B800 377 م حرةB378 ناشئاتB202  379B800 380 م حرةBناشئين 
381B196 382B197 383B200 384حرة مB385 ناشئينB203 386B204 387B200 388حرة مBناشئات 
389B198 390B199 391B50392 م صدرB393 ناشئاتB205 394B206 395B50396 م صدرBناشئين 
397B200 398B201 399B400400 م متنوعB401 ناشئينB207 402B208 403B400404 م متنوعBناشئات 

 
 
 
 

   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                  صباحاّ               8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 
405B 406صباحّا  2016/ 6/4الموافق  األربعاءاليوم الرابعB مساّء  2016/ 6/4الموافق  األربعاءاليوم الرابع

النوع  الســـباقسنة  15سنة  13النوع الســـباق سنة  15سنة  13
407B209  408B1500 409 م حرةB410  ناشئاتB218 411B1500 412 م حرةBناشئين 
413B210 414B211 415B50416 م حرةB417 ناشئينB219 418B220 419B50420 م حرةBناشئات 
421B212 422B213 423B100 424م صدرB425 ناشئاتB221 426B222 427B100 428م صدرBناشئين 
429B214 430B215 431B200 432م ظهرB433 ناشئينB223 434B224 435B200 436م ظهرBناشئات 
437B216 438B217 439B4×200 440م حرةB 441ناشئاتB225 442B226 443B4×200 444م حرةBناشئين 
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 2015/2016للسباحة موسم  كأس مصرتابع برنامج مسابقات بطولة 

سنة ناشئين وناشئات  15،  13مرحلة 
   مساءّ  5.00الفترة المسائية الساعه                   صباحاّ                8.00عدا الجمعة الساعة  صباحاً - 9.00الفترة الصباحية  الساعة 

445B 446صباحّا  2016/ 7/4الموافق  الخميس الخامساليومB اّء مس 2016/ 7/4الموافق  الخميس الخامساليوم
النوع  الســـباقسنة  15سنة  13النوع الســـباق سنة  15سنة  13

447B227 448B228 449B400450 م حرةB451 ناشئاتB237 452B238 453B400454 م حرةBناشئين 
455B229 456B230 457B100458 م فراشةB459 ناشئينB239 460B240 461B100462 م فراشةBناشئات 
463B231 464B232 465B100466 م ظهرB467 ناشئاتB241 468B242 469B100470 م ظهرBناشئين 
471B233 472B234 473B4×100 474م حرةB475 ناشئينB243 476B244 477B4×100478 م متنوعBناشئات 
479B235 480B236 481B4×100 482م حرةB483 ناشئاتB245 484B246 485B4×100486 م متنوعBناشئين 
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 2015/2016 هللسباح كأس مصر هحين والسباحات في بطولاستمارة تسجيل السبا
 

 :  السنية  مرحلةال                  :                                   ىاسم الناد

 المواليد رقم القيد ـماالســــــــــــــــــــ م
اسم البطولة التي تم تحقيق  السباق

@N@وتاريخها@الزمن بها  الزمن السباق الرقم
@@ @@@@@@

@@@@@
@@ @@
@@ @@
@@ @@

@ @@@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@ @@

@@ @@@ @@
@@ @@
@@ @@
@@ @@
@@@@@

@@@@@@ @@
@@ @@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

@@@@@@ @@
@@ @@
@@ @@
@@ @@
@@ @@

 
 التوقيــع االســــم الصفــة

   المدرب          

   المدير اإلداري اإلداري –

   مدير الجهاز  المدير الفنى  -

 
                            المدير التنفيذى                                 مدير النشاط الرياضى                        

خاتم النادى                                                          



 

 
-30- 

 2015/2016 هللسباح كأس مصر هفي بطولاستمارة تسجيل التتابعات 
 

كشف التتابعات لجميع المراحل السنية                                                        : اسم النادي 
  

 النوع المرحلة السنية م
سباقات 

 حرة 100×  4 
سباقات 

 متنوع 100×  4 
سباقات 

 م حرة200×  4 
سباقات  

 حرة م50×  10

@@@@ ناشئين سنة 11  1

@@@@ ناشئات سنة 11  2

@@@@ ناشئين سنة 12  3

@@@@ ناشئات سنة 12  4

@@@@ ناشئين سنة 13  5

@@@@ ناشئات سنة 13  6

@@@@ ناشئين سنة 14  7

@@@@ ناشئات سنة 14  8

@@@@ ناشئين سنة 15  9

@@@@ ناشئات سنة 15  10

@@@@ ناشئين سنة 16  11

@@@@ ناشئات سنة 16  12

@@@@ ناشئين سنة 17  13

@@@@ ناشئات سنة 17  14

@@@@ ناشئين سنة 19  15

@@   ناشئات سنة 19  16

@@   رجال العمومي  17

@@   آنسات العمومي  18

 
 التوقيــع االســــم الصفــة

   المدرب          

   المدير اإلداري اإلداري –

   مدير الجهاز  المدير الفنى  -

 
 المدير التنفيذى                                        مدير النشاط الرياضى                        

                                                  
خاتم النادى                                                               
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 )نموذج محاوالت تحطيم رقم جديد (                                              
 للسباحة                 مدير بطوله / السيد 

 تحية طيبة وبعد ،،،،                     
/ .......................... م بالموافقة اجراء محاولة لتحطيم رقم قياسي جديد للجمهورية لسباق يرجي التكر

....... / ...................نادي ال .............................................. / أو السباحة اسم السباح  
.......... ناشئات/ ناشين ... / .........لمرحلة السنية ا/..............واليد م ...........رقم القيد باإلتحاد  

  :-موعد إقامة المحاولة 
 ................سباق  /قبل / بعد  /...............مساء / صباحا ............ الموافق / ............ يوم  -
 
 )  . ط مائتان جنيها الغيرفق (ج  200مبلغ وهي لسكرتارية البطولة تحطيم إقامة محاوله ال رسوممع دفع  * 

 

:- ملحوظه هامة 
 . محاوالت تحطيم األرقام القياسية تقام طبقا للسباقات المدرجة بجدول برنامج البطولة   •

 .وفي حاله طلب إقامة محاولة تحطيم رقم قياسي غير مدرج ببرنامج البطولة تقام بعد إنتهاء الفترة   •
 

 )  البطولة بسكرتارية خاصة بيانات(  :- الحالي يالقياس الرقم بيانات                  
 
.. / ..................... ناديال..  ............................ / بإسم ...................../. الحالي الرقم
..... .........................../  بطولة خالل/...............................  القياسي الرقم تسجيل تاريخ

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،
الفريق                          المدير الفني للنادي إداري                           تاريخ تقديم الطلب 

/ ................ يوم 
         /   /20   

 
 الموافقةتوقيع السيد مدير البطولة بتوقيع حكم السكرتارية      توقيت تقديم الطلب   
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) نموذج اإلشتراك خارج السباق لسباح واحد (                                                                  
 للسباحة                 مدير بطولة / السيد األستاذ 

 تحية طيبة وبعد ،،،،
 ......................................../السباحة / يرجي التكرم بالموافقة علي اشتراك السباح 

  ................../رقم القيد باإلتحاد  / .....................مواليد ....... / ...........النادي 
 

 يومال المرحله رقم السباق اسم السباق م
1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

 
سباقات حسب نشرة وشروط البطولة  ق اــــارج السبــالسباقات المسموح بالمشاركة بها خ -

. م حرة فقط 200و ) حرة ، صدر ، ظهر ، فراشة ( م 100م ، 50 
 مسموح فقط للسباحين المسجلين باالتحاد ولهم رقم قيد وتم اصدار كارنية لهم بالمشاركة بالسباقات  -

.  )خارج السباق(     
 .شتراك في السباق يجب تقديم الكرنية للسيد الحكم معد السباقات قبل اال -
  ) مائة وعشرون جنيها الغير(ج 120هو مبلغ خارج السباق وقيمة االشتراك ويتم تقديم الطلب مصحوبا ب   
 .عن كل سباق لكل سباح   

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،
 المدير الفني للنادي                              إداري الفريق                           تاريخ تقديم الطلب 

/ ................ يوم 
         /   /20  

 
 

 توقيع السيد مدير البطولة بالموافقة    توقيع حكم السكرتارية         توقيت تقديم الطلب   
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) ح نموذج اإلشتراك خارج السباق ألكثر من سبا(                                                           
 للسباحة                مدير بطولة / السيد األستاذ 

 تحية طيبة وبعد ،،،،
 ............ في سباق  / ............مواليد  / ..............يرجي التكرم بالموافقة علي سباحي نادي 

 :-االتي أسمائهم  

 يومال المرحله رقم السباق السباحاسم  م

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

7-     

8-     

 
سباقات حسب نشرة وشروط البطولة  السباقات المسموح بالمشاركة بها خــارج السبــــاق  -

. م حرة فقط 200و ) حرة ، صدر ، ظهر ، فراشة ( م 100م ، 50 
 اركة بالسباقات مسموح فقط للسباحين المسجلين باالتحاد ولهم رقم قيد وتم اصدار كارنية لهم بالمش -

.  )خارج السباق(     
 .يجب تقديم الكرنية للسيد الحكم معد السباقات قبل االشتراك في السباق  -
  ) مائة وعشرون جنيها الغير(ج 120هو مبلغ خارج السباق وقيمة االشتراك ويتم تقديم الطلب مصحوبا ب   
 .عن كل سباق لكل سباح   

 ،،،وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،
المدير الفني للناد                               إداري الفريق                         تاريخ تقديم الطلب

/ ................ يوم 
         /   /20  

  توقيع السيد مدير البطولة بالموافقة   توقيع حكم السكرتارية       توقيت تقديم الطلب   
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 ) النهائي  بالدور قبل النهائي-نموذج اإلعتذار عن اإلشتراك (                                                    
للسباحة   مدير بطولة                / السيد األستاذ 

 
تحية طيبة وبعد ،،،،                                                 

 
/ .................................................... سباحة ال/ يرجي التكرم بالموافقة علي اعتذار السباح 

 
/........................ رقم القيد باإلتحاد  /...................مواليد  .........................../ نادي ال
 

 ...................../...........لمرحلة / ................................. عن االشتراك في نهائيات سباق 
 

وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،                                           
:- ملحوظة هامة 

النهائيات ويريد اإلعتذار لظروف طارئة يتم تقديم إعتذار رسمي عن االشتراك بخطاب مكتوب أى سباح أو سباحة يصل إلى 
أو المدير الفني في خالل نصف ساعة من إعالن نتيجة السباق المطلوب اإلعتذار وموقع عليه من مندوب النادي المعتمد 

 .حسب الشروط البطولة  ليتم تصعيد السباح الذى يليهعنه 
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