
  

  

-1-   
 

                                                        وللسبال   اوجمهطريل نشر  بطول       
 2016/2017  عبمل



  

  

-2-   
 

 :-العامة لمبطكلة الشركط: أكال 
 دػػػػػػػالبف ـ

لمكائح الداخمية لبلتحاد باالضافة إلى ا(FINA) الصادر مف االتحاد الدكلي لمسباحة تخضع البطكلة لقكاعد القانكف الدكلى لمسباحة  -1
 .المصرل لمسباحة بما ال يتعارض مع قكاعد القانكف الدكلى 

2- 
 

ـ لكؿ مرحمة سنية لمتخاطب مع إدارة البطكلة كلتمقى التعميمات كاستبلـ النتائج كتقدممعتمد باالتحاد  إدارمتحديد  لعمى كؿ ناد-أ
 كؿ مرحمةكالمدير الفني أك مدرب  أسماء كبل مف إدارم النادم د االحتجاجات عمي أف يتـ تقديـ خطاب رسمي مف النادم يحد

. كتسديد رسـك االشتراؾ تقديـ األسماء  قبؿ بداية البطكلة مع ميعاد (  سنية
(  الجديدة المحدد بيا مستكل المدرب )  2016غير مسمكح دخكؿ ال مدرب ال يحمؿ بطاقة عضكية االتحاد لممكسـ الرياضي  -ب
بمجنة االتصاؿ  2016بطاقة عضكية االتحاد لممكسـ الرياضي المعتمد مف االتحاد كحامؿ لغير إدارم النادم غير مسمكح  -ج

يعتبر ك قالمعتمد لمنادل بالبطكؿ اإلدارمبأنو  ناديوكالمرسؿ لو خطاب مف  قأك إدارة البطكؿالعاـ أك الحكـ  قأك السكرتارم المسابقات
كأكلياء أمكر السباحيف كأعضاء ناديو  كاإلداريػيف يف كالسباحات كالمدربيف كالمدرباتمسئكؿ مسئكلية كاممة عف سمكؾ السباح

 .البطكلة  خبلؿ فعاليات
أك تتنافى مع السمكؾ الرياضي  كما أنو مسئكؿ عف كؿ ما يصدر مف أحدىـ مف تصرفات مباشرة أك غير مباشرة تخالؼ القانكف -د

 .رؼ فيياأك ليس طكاء كاف ناديو مشارؾ في البطكلة س
نصؼ ساعة مف نياية  أقصاهفي مكعد  إلى سكرتارية البطكلةالنادم المعتمد  إدارمبكاسطة االحتجاجات أك الشكاكل  تقدـ -ىػ

عبلف النتيجة  المسابقة   .كا 
قرار إلدارم النادل يرد اال قبكؿ االحتجاجعند تقديـ االحتجاج كفى حالة ( ىان جنيثبلثمائة  )جنية  300سداد مبمغ تقديـ اقرار بيتـ  -ك

 .كفى حالة عدـ قبكؿ االحتجاج يتـ تحصيؿ ىذا المبمغ مف النادل بمكجب ىذا االقرار 
   :-لمسباحة كالمشكمة مف  لاإلحتجاجات بكاسطة المجنة المحددة مف اإلتحاد المصر ليتـ البت ؼ* 

 (  عضكّا )                 الفنيةمف المجنة  عضك -2 ( رئيسّا  )             عضك مجمس إدارة االتحاد -1
 (عضكّا ) مدير البطكلة أك مراقب البطكلة        -4 (عضكّا (       ) أساسى ) لمبطكلة  الحكـ العاـ -3
 أعضاء  3بحد أدنى   (عضكّا )                 عضك لجنة المسابقات -5

لمدربيف إذا ارتكبكا المخالفات سكاء كانكا مشاركيف فى البطكالت فعميان أك كانكا يتـ تطبيؽ الجزاءات عمى البلعبيف أك اإلدارييف أك ا*  -3
. متكاجديف ضمف المشاىديف 

إيقاؼ  البطكلةعدـ إمكانية استئناؼ  الو ترائيالبطكلة إذا  إلدارةفي حالة الخركج عف السمكؾ الرياضي كالركح الرياضية يجكز * 
 . إلتخاذ القرار المناسب االتحاد العرض عمي مجمس إدارة ك سابقاتالـالبطكلة مع رفع تقرير بذلؾ لمجنة 

تكقيع غرامة مالية كالبد مف تسديد الغرامة كشرط  المسابقاتفي حالة الخركج عف السمكؾ الرياضي كالركح الرياضية يجكز لمجنة *  * 
ال اعتبرت العقكبة مستمرة  أساسي . قبؿ انتياء فترة العقكبة كا 

 سباحيوأعضاء جيازه الفني أك اإلدارم أك عمي النادم الذم يقـك ) عشرة آالؼ جنييا(ج فقط 10000الية ال تقؿ عف غرامة ـتكقع * 
أك الحكـ العاـ أك اإلمتناع عف تنفيذ تعميمات مدير البطكلة غير الئقة  ةبالشغب كاالحتجاج بطريؽ قأك أكلياء أمكره أك أعضاء نادم

 .كعدـ رد قيمة االشتراؾة السنية كتشطب نتائج النادم ليذه المرحؿ
بعد بدكف اعتذار رسمى عمي النادم الذم ينسحب مف البطكلة ( خمسة آالؼ جنيياّ )ج فقط  5000غرامة مالية ال تقؿ عف تكقع * 

.     باإلضافة إلي عدـ رد قيمة االشتراؾتسديد رسـك االشتراؾ كتقديـ األسماء 
لئلنسحاب بعد المشاركة الفعمية كتشطب نتائج النادل ليذة ( عشرة آالؼ جنييا الغير  فقط) جنية 10000تضاعؼ الغرامة لتصبح * 

 .باإلضافة إلي عدـ رد قيمة االشتراؾ المرحمة السنية
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 :-العامة لمبطكلة الشركط:  تابع أكال

 دػػػػػػػالبف ـ

بدء المرحمة المعتذر عنيا تصادر قيمة االشتراؾ  كقبؿ التصفياتبطكلة كبعد صدكر اؿفى حالة االعتذار رسميان عف المشاركة فى  -4
. 

أك إجتياز اإلختبار الزمني النجمة الثالثة البطكلة إال فى حالو حصكليـ عمي باألشتراؾ فى أك السباحات لف يسمح  لمسباحيف  -5
. فأصغر االشتراؾ في البطكلة  2006غير مسمكح لمكاليد 

 2016التي تنتيي عاـ اإلتحاد المصرل لمسباحة لمدكرة الحالية  بطاقةلسباحيف الحامميف لف يسمح باإلشتراؾ في البطكلة إال ؿ -6
كيككف السباح مسئكؿ عف استرداد  لمسيد حكـ اإلعداد لمسباقاتقبؿ بدء كؿ سباؽ مشترؾ بو السباح أك السباحة  البطاقةقدـ كت

 . أك بطاقة غير مجدده ح مؤقتالتصريح بعد نياية كؿ سباؽ كال يسمح باألشتراؾ فى البطكلة بتصرم
 .اإلتحاد لمسباحيف كالسباحات ككذلؾ المدربيف كاإلدارييف قبؿ بداية البطكلة بعشرة أياـ  بطاقاتآخر مكعد إلصدار  -7
 ةغير مسمكح بتكاجد أل مسئكؿ فنى أك إدارل داخؿ حـر حماـ السباحة ككذلؾ المقصكرة الرئيسية إال بتعميمات مف إدارة البطكؿ -8

 .أك بالتصريح المعتمد
 تكفيركيجب كذلؾ اثناء االحماء كالسباقات بالبطكلة كلية كاممة عف صحة كسبلمة سباحيو المشاركيف كؿ نادم مسئكؿ مسئ -9

 .بطكلةاؿ أثناءطبيب خاص لكؿ فريؽ 
 .مكاف إقامة البطكلة مجمع حمامات ىيئة ستاد القاىرة الدكلي  -10

 ( .  ONE START) لبدايو الكاحدة تقاـ البطكلة بنظاـ ا -11
 . لمسباحةالسباحة المعتمد مف قبؿ االتحاد الدكلى  مايكهيمتـز جميع السباحيف بارتداء  -12
.  أك أثناء إقامتيا ققبؿ بداية البطكؿ برنامج سباقات البطكلوأل تعديؿ فى  إجراءيجكز لمجنة المسابقات باإلتحاد  -13
.  النادل لدلالمكجكدة  لمتصفياتطبقان  لكؿ سباؽ في منطقة االعدادف طمب حضكر السباحي يتـ -14
 : التعميمات الخاصة بالتتابعات -15

   االلتزاـ بكتابة األندية في منطقة االعداد مع عمي النماذج المعتمدة كالتي سيتـ تكزيعيا لمندكبي يتـ تسميـ أسماء التتابعات
قبؿ المكعد الذم سيعمف عنو كؿ يـك كالمرحمة السنية اإلتحاد كرقـ القيد  ببطاقةف كما ىك مدك( رباعي ) سماء السباحيف أ

 القانكف الدكلى يتـ إتباع أسماء السباحيف كاشتراكيـ بالتتابعاتكبالنسبة لترتيب  (الصباحية أك المسائية ) الفترة في بدء 

  نفس السباؽ ؿخذ بترتيب الفرؽ في نفس المرحمة يتـ األكبالنسبة لترتيب الفرؽ بالتصفيات كتكزيعيا عمي الحارات لمتتابعات
  . في أخر بطكلة رسمية تمت بكاسطة اإلتحاد أما الفرؽ التي لـ تشارؾ في أخر بطكلة فسيتـ كضعيا في أكؿ تصفية

 .ديسمبر 31يناير كحتى  فيسف السباح كفقا لمسنة الميبلدية التي تبدأ يحسب  -16
. ـ حرة بالجدكؿ األكركبى 400ـ حرة  المعادلو لنقاط  مسافة سباؽ  50×10 يتـ احتساب نقاط  تتابع- 17
 : يتـ تطبيؽ القانكف الدكلى الخاص بترتيب كاألزمنو الخاصو بالسباحيف كالسباحات بإتباع اآلتى- 18

 .زمف كترتيب السباحيف كالسباحات طبقان لنظاـ الساعو االلكتركنيو أكالن  -1
 .باح عمي المكحو اإللكتركنيو يتـ األخذ بزمف النصؼ الكتركنى فى حالو عدـ ظيكر رقـ الس -2

. فى حالو عدـ عمؿ الساعو االلكتركنيو كالنصؼ الكتركنى يتـ األخذ بالساعة اليدكيو  -3     
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 :-العامة لمبطكلة الشركط:  تابع أكال
 دػػػػػػػالبف ـ

 : قطريقة احتسػاب نقاط البطكؿ -19
ك بنظاـ النيائي بالزمف لمدكر النيائى  قبى بالنسبكأك فرؽ التتابعات طبقان لمجدكؿ األكرق سباح أك سباحتحتسب النقاط لكؿ  –أ 

 .لمبطكلة  قالرقـ القياسى بالسباقات الرسمي فقط يضاؼ إليو نقاط التفكؽ كنقاط

 :تالى نقاط تفكؽ كاؿ قلجميع المراحؿ السني قيمنح السباحيف الثبلثة األكائؿ لمسباقات الفردم -ب

 .نقطة  200نقطة ، الثالث  300نقطة ، الثانى  400األكؿ 

 :نقاط تفكؽ كالتالى  قاألكائؿ فى سباقات التتابعات لجميع المراحؿ السني قيمنح الثبلثة أندم -ج

 .نقط  400نقطة ، الثالث  600نقطة ، الثانى  800األكؿ 

فى حالة تحقيقو ق كذلؾ حطيـ رقـ قياسى جديد لمسباقات الفردمت قفى حاؿ قنقطة إضافي 1000يمنح كؿ سباح أك سباحة  –د  
فى التصفيات أك النيائى بحد أقصى مرة  لمبطكلو  قالمعتمدق فى المراحؿ السني قالرسمي قبسباقات البطكؿ قفى مرحمتو السني

 .النادل نقطو إضافيو  1000أك لمسباحو ككذلؾ لمسباح ىذه النقاط تحسب كلكؿ سباؽ  قكاحد

 . قالرسمي قبسباقات البطكؿ قنقطة فى حالة تحطيـ رقـ قياسى جديد لمتتابعات لمرحمتيـ السني 1000ؾ يمنح النادل ككذؿ
 .ديسمبر 31يناير كحتى  فيالميبلدية التي تبدأ  قسف السباح كفقا لمسفيحسب  -20
لجميع المراحؿ السنية كبّل حسب مرحمتو  سباقات فردية بخبلؼ التتابعات 5يسمح لكؿ سباح أك سباحة باالشتراؾ في عدد  -21

: السنية كالبند التالي
22- 
 

 قالمراحػؿ السػني
 (ناشئيف كناشئات)                 2004سنة مكاليد  12 (ناشئيف كناشئات)                    2005سنة مكاليد  11
 (ناشئيف كناشئات)                 2002مكاليد سنة  14 (ناشئيف كناشئات)                    2003سنة مكاليد  13
 (ناشئيف كناشئات)                 2000سنة مكاليد  16 (ناشئيف كناشئات)                    2001سنة مكاليد  15
 (تناشئيف كناشئا )       1997-1998سنة مكاليد  19 (ناشئيف كناشئات)                    1999سنة مكاليد  17

  كما قبمياسنة 16رجاؿ كآنسات        مف مرحمة  العمكمى
بالمشاركو فى مرحػمو العمػكمى فى حالو ( سنة  15،  14،  13مراحؿ ) يسمح لمسباحيف كالسباحات مف المػػراحؿ األصغر *  -23

لسباقات البطكلو الرسميو ( فقط ( أ ) نيائي ) عمي أف يتـ تحقيقو في النيائيػػات (  2بالجدكؿ رقـ ) تحقيؽ الحد الرقمى 
التصفيات كفي حالو الغياب أك أك ب( ب ) نيائي المعتمده  في مرحمتيـ السنيو في نفس السباؽ المحقؽ بو الحد الرقمي كليس ب

 .  الغاء السباؽ لمسباح بالنيائي ال يسمح لو بالتصعيد لمرحمة العمكمي في ىذا السباؽ
باالشتراؾ في ( سنة  15،  14،  13)حب الرقـ القياسي لمرحمو العمكمي مف مراحؿ كما يسمح لمسباح أك السباحو صا* 

 السباؽ المسجؿ بإسمو في مرحمو العمكمي لنفس السباؽ دكف التقيد باإلشتراؾ في ىذا السباؽ لمرحمتو السنيو ليذه البطكلو 
  (سباقات 5عف كفي جميع االحكاؿ ال يزيد عدد السباقات المشترؾ بيا السباح أك السباحو )

:- عمى أف يتـ إلغاء األعشار لصالح السباح 
 . 55.00ـ حرة كالحد الرقمى لمسباؽ 100فى سباؽ  55.99كمثاؿ حقؽ السباح زمف 
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 :- العامة لمبطكلة الشركط:  تابع أكال

 البند ـ
ؼ طارئة يتـ تقديـ إعتذار رسمي عف األكائؿ كيريد اإلعتذار لظرك 16الدكر النيائي ضمف اؿ ل سباح أك سباحة يصؿ إلىآ*  -24

االشتراؾ بخطاب مكتكب عمي النمكذج المرفؽ كمكقع عميو مف إدارم النادم المعتمد أك المدير الفني في خبلؿ نصؼ ساعة 
في الترتيب كفى حالة غياب السباح عف  ليتـ تصعيد السباح الذل يميومف إعبلف نتيجة السباؽ المطمكب اإلعتذار عنو 

:- دكف تقديـ اعتذار رسمي مكتكب حسب الشركط السابقة تنفذ العقكبة التالية  النيائيات
   ( مائتاف نقطة الغير ) أك السباحة        نقطو مف السباح  200خصـ عدد
   (مائتاف نقطة الغير ) لممرحمة السنية    نقطو مف النادل  200خصـ عدد  
   تشطب نتيجتو مف السباؽ. 

   ( .ب ) أك مف التصفيات لنيائي ( أ ) إلي نيائي ( ب ) مف نيائي كال يتـ تصعيد أم سباح 
:  الحد الرقمي لمسباحيف كالسباحات بالسباقات الفردية - 25

ـ متنكع بكؿ مرحمو سنيو 400ـ حرة كسباؽ 1500ـ ،  800ـ ،400يكجد حد رقمى لممشاركو فى سباقات 
 قمى لمسباؽ أكعدـ تكممة السباؽ أك إلغاء السباؽ كفي حالو تجاكز السباح أك السباحو ليذا الحد الر

 :- كفي حالو عدـ االلتزاـ بيذا الشرط  يتـ تطبيؽ العقكبة التالية
 .إلغاء نتيجة السباح أك السباحو بالسباؽ  -أ   
( مائتاف نقطة الغير ) أك السباحة      نقطو مف السباح  200خصـ عدد  -ب  
  (مائتاف نقطة الغير ) لممرحمة السنية   ل نقطو مف الناد 200خصـ عدد  -ج  

( .  3الجدكؿ رقـ ) كذلؾ في حالو عدـ تحقيؽ الحد الرقمي بالتصفيات أك بالنيائي         
لجميع السباقات الفردية كفي حالة عدـ تحقيؽ السباح أك (  4) يكجد حد رقمي لجميع المراحؿ السنية بالجدكؿ رقـ - 26

لسباؽ بالتصفيات يتـ عدـ ترتيب السباح بالسباؽ كحذفة مف السباؽ كعدـ تصعيدة لمنيائيات السباحة الحد الرقمي ؿ
لنظاـ التصفيات كالنيائيات ك في حالة اشتراؾ السباح بالنيائيات كتجاكز الحد الرقمي لمسباؽ بالنيائيات ال يتـ 

. احتساب النتيجة لمنادم ك لمسباح أك بنظاـ نيائي بالزمف
 :- اللتزاـ بيذا الشرط يتـ تطبيؽ العقكبة التاليةكفي حالو عدـ ا

 . إلغاء نتيجة السباح أك السباحو بالسباؽ كشطب نتيجتة -
حرة أكالد كالحد الرقمى  ـ100فى سباؽ  55.99يتـ إلغاء األعشار لصالح السباح كمثاؿ حقؽ السباح زمف  كفي جميع األحكاؿ

 .لمسباؽ  أك السباحو نتيجة السباح تعتمدفى ىذه الحالو   55.00لمسباؽ
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 :- العامة لمبطكلة الشركط:  تابع أكال

 البند ـ
:  محاكالت التحطيـ - 27

 200قدرة مبمغ كنظير  التتابعاتكسباقات في السباقات الفردية  قياسية لمجميكرية  يسمح بإقامة محاكالت فردية لتحطيـ أرقاـ
رسـ المحاكلة فى  كيتـ رد قيمةلميعاد المحاكلو ابقة ػالسالطمب في الفترة ـ يتـ تقدمعمى أف ( الغير  فقط مائتاف جنييا) جنية 

يتـ اصدار إيصاؿ مف اإلتحاد بالمبمغ لمنادم  تحطيـ الرقـ القياسيعدـ كفي حالو كاعتماده مف الحكـ العاـ حالة تحطيـ الرقـ 
  .

صرية دكف احتساب أم نقاط الـألرقاـ القياسية كفي حالو تحطيـ الرقـ القياسي يتـ اإلعبلف عنو كتسجيمو لمسباح ضمف ا
. لمسباح أك لمنادم ضمف نقاط البطكلة أك األخذ بو لبلشتراؾ في مرحمة العمكمي 

:  الحد األدني إلقامو أم مرحمو أك سباؽ فردم أك تتابع \- 28
ناشئيف أك ناشئات ) مختمفة بالمرحمو  أنديو( 3)اشتراؾ عدد  :-الحد األدني إلقامو أم مرحمو مف المراحؿ السنيو بالبطكلو * 

. كتمغي المرحمو إذا لـ يكتمؿ ىذا العدد عند أخر مكعد لتسديد االشتراؾ (   أك عمكمي رجاؿ أك آنسات 
سباحات بالسباؽ كفي حالو عدـ إكتماؿ العدد ( 3)سباحيف أك ( 3)اشتراؾ عدد  :- الحد األدني إلقامو السباقات الفردية* 

باؽ يمكف إلدارم النادم تغيير السباح أك السباحو في ىذا السباؽ بسباؽ أخر في أكؿ يـك البطكلو كقبؿ بداية المسمكح بو لمس
.  سباقات المرحمة بخطاب معتمد مف النادم

:-  الحد األدني إلقامو أم سباؽ تتابع* 
 . اشتراؾ عدد ثبلث أنديو مختمفو بكؿ تتابع لكؿ مرحمة سنية * 
:-  مبلحظات ىامة* 
في حالة غياب آم سباح أك سباحة عف آم سباؽ مكتمؿ العدد القانكني لو عند سداد قيمة االشتراؾ اليؤثر عمي إقامة  *

. السباؽ أك التتابع كيقاـ السباؽ كتعتمد النتيجة 
لسباح أك ال يمغي أم عقكبة عمي ا( حسب شركط البطكلة ) في حالو تغير السباؽ الغير مكتمؿ العدد القانكني لسباؽ أخر * 

 ( .المنقكؿ منة السباح ) النادم بالسباؽ االساسي لمسباح 
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 :-شركط االشتراؾ في السباقات ككضع الرقـ التأىيمي:  ثانياّ 
 دػػػػػػػالبف ـ

: بالنسبة لمرقـ التأىيمي كاالشتراؾ في سباقات البطكلة  -1
:- ق في البطكالت التالية يتـ كضعو مف قبؿ اإلتحاد طبقّا ألحسف نتيجة لمسباح أك السباح 

. (  2016) لممكسـ  كأس مصربطكلو  -1
( .  2016)  الصيفية عاـالمناطؽ  لبطكلةأخر نتيجة  -2
.  1/7/2016اعتبارا مف ( ضمف مشاركات المنتخب الرسمية كفركعو ) أخر نتيجة لسباحى المنتخب   -3
. عمى اف يقدـ النادل ما يفيد ذلؾ   1/7/2016اعتبارا مف أل نتيجة لبطكلة رسمية خارج الببلد  -4
 Team Manager   التيـ مانجرلمسباحيف بالسباقات المشاركيف بيا بالبطكلة عمي   ( NT )عدـ كضع زمف تأىيمي-5

كفقا لنظاـ لبلتحاد المصرم لمسباحو لكؿ مرحمو سنيو النادل بتقديـ أسماء السباحيف كالسباحات مندكب يقكـ  -2
 . مصحكبّا برسكـ االشتراكات طبقّا لمنشره      Team Manager التيـ مانجر

) باإلضافة إلي كشكؼ األسماء المعتمدة مف النادم كذلؾ عمي النماذج المرفقو بالنشرة كالمعتمده مف االتحاد المصرل لمسباحو 
أك السباحة كما ىك مع كتابو إسـ السباح ( كؿ مرحمو سنيو ناشئيف أك ناشئات أك عمكمي رجاؿ أك آنسات في كشؼ منفصؿ 

سـ السباؽ المشارؾ بو السباح أك السباحو ( رباعى ) مدكف ببطاقة اإلتحاد  . كالمكاليد كرقـ القيد باإلتحاد كرقـ كا 
نظاـ البطكلو ببسباقات  الخاص C D اؿ ك يتـ تقديـ الكشكؼ أصميو مرفؽ بيا لمشركط  قغير مستكفا قكلف تقبؿ أل استمار

( . المناطؽ ) ككذلؾ لف تقبؿ أل كشكؼ بالفاكس أك بكاسطو فركع االتحاد  . Team Manager التيـ مانجر
ككضعة كتابيا  Team   Manager التيـ مانجرالخاص بالنادم بنظاـ C D اؿ كفي حالة عدـ كضع سباح أك سباؽ عمي  -3

قد تـ دفع رسـ االشتراؾ كيتحمؿ النادم حتي كلك   المقدـ مف النادم فقطC D اؿ عمي االستمارة في ىذة الحالة يككف المعتمد 
 .مسئكلية ىذا الخطأ 

 اـ التيـ مانجرػػا لنظػكفؽ C D  عمي  ليو ليـػاـ التأىيػعمي جميع األنديو االلتزاـ بتقديـ أسماء السباحيف كاالرؽ -4

Team Manager  . 
 :-آلتي كىـ كا C D 2عدد لمسباحو تسميـ مندكب النادل مف مقر اإلتحاد المصرم م -5

لمسباحيف عمي نظاـ  كاألرقاـ التأىيميو الخاص ببرنامج سباقات البطكلو لكضع السباقات  C D اؿ -1
 (.5طبقا لمكاعيد الجدكؿ رقـ )                   Team Manager التيـ مانجر

 (.5طبقا لمكاعيد الجدكؿ رقـ )  لمبطكلو بالتصفيات النيائيوالخاص  C D اؿ  -2
مح ألل نادل بإضافة أسماء السباحيف أك السباحات فى السباقات أك إجراء أل تعديبلت أثناء إقامة لف يس -6

مف النادم أك بعد اصدار تصفيات بسباقات البطكلو  الخاصC D اؿ البطكلو أك بعد ميعاد السداد كتسميـ 
  ( . 5) حسب جدكؿ المكاعيد رقـ البطكلة 

رحمو سنيو كالنتائج اليكميو ككذلؾ النتائج النيائية لؤلنديو سكؼ تككف عمي بالنسبة لتصفيات البطكلو لكؿ ـ -7
 .www.esf-eg.orgالمكقع األكتركنى الخاص باإلتحاد كىك

http://www.esf-eg.org/
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 : لبطكالت السباحة تعميمات ىامة
 

 دػػػػػػػالبف ـ

) المشاركيف بالبطكلة سكاء كانكا قد شارككا مف قبؿ أك سباحيف جدد  تأىيمية لمسباحيفاألرقاـ اؿ ال يحؽ الم نادم كضع -1
  .  NT  )  )بالتصفيات األكلي بدكف زمف الغير ممتزميف مشاركة السباحيف  يتـكفي حالة عدـ األلتزاـ ( أكؿ مره 

ء السباحيف كأرقاـ القيد تعديؿ آم اسـ أك رقـ قيد إما باإلضافة أك بالحذؼ أك بالتصحيح بالنسبة ألسماغير مسمكح ب -2
الصيفية كبطكالت المناطؽ   2016كأس مصر السابقة مكسـ المكجكدة لدم النادم لمسباحيف الذيف شارككا في بطكلة 

إال عف طريؽ اإلتحاد كيسمح فقط بإضافة أسماء كأرقاـ قيد السباحيف الذيف لـ يشارككا مف قبؿ في البطكالت  2016لعاـ 
 .المذككره عالية 

كحتي  2016 كأس مصرتقديـ أسماء كسباقات السباحيف المنتقميف مف نادم إلي نادم آخر خبلؿ الفترة مف بطكلة - 3
كيتـ كتابة اسـ النادم المنتقؿ منو كالمنتقؿ ( النماذج المرفقة ) مكعد تقديـ األسماء إلي اإلتحاد عمي كشكؼ منفصمة 

السباقات  قـ كمرفؽ بيا أفضؿ األرقاـ التي حققيا السباح في ىذمع احضار ىذة األسماء كالسباقات الخاصو بو) إليو 
أك بطكالت  2016 كأس مصربطكلة ) كذلؾ حسب البطكالت المشار إلييا (  الجميكريةكالمراد االشتراؾ بيا في بطكلة 

 . ( 2016 الصيفيةالمناطؽ 
 إلي اإلتحاد عميلية لمجميكرية تقديـ أسماء كسباقات السباحيف أصحاب األرقاـ القياسية المصرية الحا -4

كبيا الرقـ القياسي كمكاف كتاريخ تحقيقو مع ذكر اسماء كسباقات ( النماذج المرفقة ) كشكؼ منفصمة 
 Team انجرػػالتيـ ـ برنامجب C Dاقات المقدمة مف النادم عمي ػػاب األرقاـ القياسية ضمف السبػػأصح

Manager   كالسباقات  في المكعد المحدد لتقديـ األسماء               . 
حتي تاريخ مراجعة السباقات بعد كضع األزمنة ك 1/7/2016اعتبارّامف في حالة مشاركة النادم في بطكلة دكلية رسمية  -5

الدكلية  البطكالتيقـك النادم بكضع أفضؿ األرقاـ لمسباحيف المشاركيف في  يؽ اإلتحاد كمراجعتيا مف األنديةعف طر
 .لتمؾ البطكلة الرسميةمدعكمو بصكرة النتيجة ( النماذج المرفقة)صمة عمي كشكؼ منؼ

م المشاركات الدكلية ػؼ تـ تحقيقولمسباح  زمفيتـ كضع أفضؿ لبلتحاد كفركعو بالنسبة لسباحي المنتخب القكمي - 6
.  (النماذج المرفقة ) عمي كشكؼ منفصمة  1/7/2016اعتبارّا مف الرسمية لممنتخب 

  :-اـ تنبيو ق- 7
تـ  المذيفىذة التعميمات يتـ إلغاء الرقـ التأىيمي لمسباقات الخاصة بالسباحيف كالسباحات ب عدـ االلتزاـفي حالة 

فيات األكلي بدكف زمف ػػبالتصكضعيـ  االسماء الخاصة بيـ أك رقـ قيدىـ عف طريؽ االضافة أك التعديؿعديؿ ت
(  (  NT  .  
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 :-لمبطكلة جكائز:  ثالثاّ 
 

 لبندا

:- جكائز البطكلة 
:-  الميداليات -1

. بكؿ سباؽ بكؿ مرحمة سنية  إلي الثالثلمسباحيف أك السباحات الحاصميف عمى المراكز مف األكؿ  ميدالياتيتـ تقديـ * 
 . بكؿ سباؽ بكؿ مرحمة سنية إلي الثالثعمى المراكز مف األكؿ  الحاصمو( بالتتابعات ) لمفرؽ  ميدالياتيتـ تقديـ  *

:-  الكؤكس أك الدركع -2
 :- قكأس أحسف سباح أك سباح - أ

ق طبقان لمجمكع النقاط الحاصؿ عمييا السباح فى سباقات البطكلو الرسمي قلكؿ مرحمو سني قيتـ اختيار أحسف سباح كأحسف سباح
بى كبإضافة نقاط كلمجدكؿ األكر طبقان األكائؿ بالسباقات الرسمية كذلؾ  16كعمي أف يككف ضمف السباحيف اؿ لمنيائيات المعتمدة 

 . (فقط  بالسباؽ الرسمى بالبطكلة قفي حالو تحطيـ رقـ قياسي جديد لمرحمتو السني) ؽ كنقاط  تحطيـ األرقاـ القياسية التفك
 :-كأس أحسف رقـ لمسباح أك السباحة  -ب

كاحد فقط يتـ الحصكؿ فيو عمى أكبر  سباؽ ألحسف سنيو طبقّا  لمزمف المحقؽ قلكؿ مرحؿ قأحسف رقـ لمسباح أك لمسباح يتـ أختيار
لنقاط الجدكؿ طبقا  ق كذلؾ لمبطكلو حسب اشتراؾ السباح أك السباح قبالسباقات الرسمي( تصفيات أك نيائي ) عدد مف النقاط 

 ( . أك تحطيـ أرقاـ  كؽتؼ) األكركبي دكف إضافو أم نقاط أخرم 
 ( :سنة  19سنة كحتى  11حؿ مف مرا) كؤكس مراحؿ الناشئيف كالناشئات  -ج

عمي كؤكس أك لمراحؿ الناشئيف  قعمى حدع  نقاط التفكؽ فى كؿ مرحمو سنيو عمى أعمى مجمك قاألكلي الحاصؿ قيمنح الثبلثة أندم* 
 .دركع المراكز الثبلثة األكائؿ 

عمي كؤكس أك لمراحؿ الناشئات  قيو عمى حدسف قنقاط التفكؽ فى كؿ مرحؿ عمى أعمى مجمكع  قاألكلي الحاصؿ قيمنح الثبلثة أندم* 
 .دركع المراكز الثبلثة األكائؿ 

 :سنة  19سنة كحتى  11ف لجميع مراحؿ ـ الناشئات كالكأس العاـ لمناشئيف أ -د
 .قنيتفكؽ لمناشئيف عمي كأس المركز األكؿ لمناشئيف في جميع المراحؿ الس لنادم األكؿ كالحاصؿ عمي أعمي مجمكع نقاط يمنح ا* 
. قتفكؽ لمناشئات عمي كأس المركز األكؿ لمناشئات في جميع المراحؿ السني  نادم األكؿ كالحاصؿ عمي أعمي مجمكع نقاطيمنح اؿ* 

 .كفى حالة التساكل فى مجمكع نقاط التفكؽ يتـ الرجكع إلى النقاط الفعميو لجميع المراحؿ السنيو 
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 :-لمبطكلة جكائز:  ثالثاّ تابع 
 

 دػػػػػػػالبف

: العمكمى  ةكؤكس مرحؿ -ػق
يمنح الثبلثة أنديو األكائؿ الحاصمو عمى أعمى مجمكع نقاط  فى مسابقات الرجاؿ عمى كؤكس أك دركع المراكز الثبلثو األكائؿ لمرحمة * 

. العمكمى رجاؿ 
أك دركع المراكز الثبلثو األكائؿ لمرحمة  يمنح الثبلثة أنديو األكائؿ الحاصمو عمى أعمى مجمكع نقاط  فى مسابقات األنسات عمػى كؤكس* 

 .العمكمى آنسات 

 :الكأس العاـ لمبطكلة 
 تفكؽ لمناشئيف كالناشئات كالعمكمى رجاؿ كآنسات نقاط  يمنح الكأس العاـ لمبطكلة لمنادل الحاصؿ عمى أعمى مجمكع *

 . قالسنيكع إلى النقاط الفعميو لجميع المراحؿ كفى حالة التساكل فى مجمكع نقاط التفكؽ يتـ الرج(  1) طبقّا لمجدكؿ رقـ 
 : الدرع العاـ لبطكالت المكسـ 

 يمنح الدرع العاـ لبطكالت المكسـ لمنادم الحاصؿ عمي أعمي مجمكع نقاط تفكؽ لمبطكلتيف معاّ *
( . كأس مصر   –الجميكرية ) 

الرجكع إلى النقاط الفعميو لآلنديو المتعادلو لكؿ بطكلو لترتيب كفى حالو تساكل نادل أك أكثر فى مجمكع نقاط التفكؽ لمبطكلتيف  يتـ *
 .اآلنديو بالدرع العاـ  
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 هالوختلف هللوراحل السنِ هالسببح نمبط التفٌق لبطٌالث : رابعبّ     

  :- لكالتاؿ قلممراحؿ السني قنقاط الكأس العاـ لمسباح
 .  عمى حده ( شئات ناشئيف أك نا) كأس كؿ مرحمة سنيو يتـ احتساب نقاط * 
 .ق السنيلجميع المراحؿ تفكؽ النادل الحاصؿ عمى مجمكع أكبر نقاط يفكز بالكأس العاـ لمبطكلو *     
 .قلكؿ مرحمة سني قفى حالة تساكل نادل أك أكثر فى مجمكع نقاط التفكؽ يتـ الرجكع لمنقاط الفعمي*     
 .لممكسـ الكاحد ( الجميكريو ككػأس مصر ) تفكؽ لبطكلتي كبر نقاط النادل الحاصؿ عمى مجمكع أبالدرع العاـ يفكز *   

 ( 1جدكؿ نقاط التفكؽ الجدكؿ رقـ  )

سنة  12،  11 المرحمة
 ناشئيف أك ناشئات

سنة  15،  14،  13
 ناشئيف أك ناشئات

سنة  19،   17،  16الترتيب 
 ناشئيف أك ناشئات

العمكمى 
الترتيب  رجاؿ أك سيدات

 النقاط النقاط الترتيب النقاط لنقاطا الترتيب
 60 50 األكؿ 40 30 األكؿ
 57 47 الثانى 37 27 الثانى
 54 44 الثالث 34 24 الثالث
 51 41 الرابع 31 21 الرابع
 50 40 الخامس 30 20 الخامس
 49 39 السادس 29 19 السادس
 48 38 السابع 28 18 السابع
 47 37 الثامف 27 17 الثامف
 46 36 التاسع 26 16 التاسع
 45 35 العاشر 25 15 العاشر

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

 33 23 ....إلي  21مف 13 3 .....إلي  21مف
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 جدكؿ الحد الرقمى لمسابقات بطكالت السباحة لمرحمة العمكمى رجاؿ ك آنسات: خامسّا 

 سنة بمرحمة العمكمى 15كحتى  13لمشاركة الناشئيف كالناشئات مف مراحؿ 
 بمرحمتيـ السنية  ( نيائي أ ) ىائيات باالضافة إلي شرط تحقيؽ الحد الرقمي بالف              

 ( 2جدكؿ رقـ ) 
 آنسات رجاؿ السباؽ 

 28.00 25.00 حرة 50 1

 1.02.00 55.00 حرة 100 2

 2.20.00 2.01.00 حرة 200 3

 4.52.00 4.23.00 حرة 400 4

 10.15.00 9.08.00 حرة 800 5

 18.50.00 17.40.00 حرة 1500 6

 37.00 31.00 صدر 50 7

 1.23.00 1.10.00 صدر 100 8

 3.04.00 2.38.00 صدر 200 9

 32.00 28.00 ظير 50 10

 1.11.00 1.02.00 ظير 100 11

 2.42.00 2.20.00 ظير 200 12

 31.00 28.00 فراشة 50 13

 1.10.00 1.01.00 فراشة 100 14

 2.42.00 2.18.00 فراشة 200 15

 2.43.00 2.22.00 متنكع 200 16

 5.45.00 5.00.00 عمتنك 400 17

  :-هلحٌظت ىبهت               

في مرحمتو ( أ ) يتـ التصعيد مف المراحؿ المذككرة أعبله لمرحمة العمكمي بشرط التأىؿ لنيائى *           
ك يتـ إلغاء األعشار  السنية لنفس السباؽ كمحقؽ الحد الرقمى المذككر أعبله عمي أف يتـ تحقيقو بالنيائي

 . 4.25.00ـ حرة كالحد الرقمي لمسباؽ400فى سباؽ   4.25.99باح كمثاؿ حقؽ السباح زمف لصالح الس
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( الحد الزمني ) جدكؿ : سادسّا    
ىك آخر رقـ تحتسب لو النقاط كالنتيجة لمسباح أك السباحة خبلؿ مشاركتو فى البطكلة       

        يو المختمفو بالبطكلةـ متنكع لممراحؿ السف400حرة ك  1500ك  800ك  400لسباقات الػ 
 ( 3جدكؿ رقـ ) 

 المرحمػة

 ـ متنكع400 ـ حرة1500 ـ حرة800 ـ حرة400

 ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف

 -- -- -- -- -- -- 6.00 5.50 سنة 11

 6.55 6.35 -- -- -- -- 5.50 5.25 سنة 12

 6.50 6.30 21.30 20.00 11.20 10.40 5.45 5.20 سنة 13

 6.45 6.15 21.15 19.45 11.15 10.30 5.40 5.10 سنة 14

 6.25 5.40 21.00 19.30 11.00 9.55 5.30 4.55 سنة 15

 6.10 5.35 20.30 19.15 10.50 9.40 5.25 4.50 سنة 16

 6.08 5.30 20.10 18.45 10.40 9.30 5.20 4.45 سنة 17

 6.05 5.25 20.00 18.20 10.35 9.25 5.18 4.35 سنة 19

 5.55 5.15 19.20 17.50 10.20 9.15 5.10 4.30 العمكمي

 قـ حرة لمرحؿ400فى سباؽ  5.25.99األعشار لصالح السباح كمثاؿ حقؽ السباح زمف  إلغاءأف يتـ  لعؿ -
أك  حأك السبا لالحالو لف يتـ خصـ نقاط مف الناد قفى ىذ  5.25.00لمسباؽ لسنة أكالد كالحد الرقـ 12

 .قالسباح
 



  

  

-14-   
 

   ّّ ّّ جدكؿ الحد الرقمى   :سابعّا
 لمسباح أك السباحة خبلؿ مشاركتو فى البطكلة كالنتيجة ىك آخر رقـ تحتسب لو النقاط 

(  4جدكؿ رقـ ) 
سنة  15السباؽ سنة  14السباؽ سنة  13سنة  12السباؽ 

ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف 
 36.00 30.00ـ حرة 50 37.00 32.00ـ حرة 50 38.00 33.00 39.00 35.00رة ـ ح50
 1.18.00 1.08.00ـ حرة 100 1.19.00 1.09.00ـ حرة 100 1.21.00 1.12.00 1.25.00 1.15.00ـ حرة 100
 2.45.00 2.25.00ـ حرة 200 2.50.00 2.28.00ـ حرة 200 2.55.00 2.39.00 3.10.00 2.48.00ـ حرة 200
 5.30.00 4.55.00ـ حرة 400 5.40.00 5.10.00ـ حرة 400 5.45.00 5.20.00 5.50.00 5.25.00حرة  ـ400

10.40.0  ـ حرة 800

0 
11.20.0

11.00.0 9.55.00ـ حرة 800 11.15.00 10.30.00ـ حرة 800 0

0 

20.00.0  ـ حرة 1500

0 
21.30.0

19.45.0ـ حرة 1500 0

0 
21.15.0

19.30.0ـ حرة 1500 0

0 
21.00.0

0 
 48.00 42.00ـ صدر 50 49.00 44.00ـ صدر 50 50.00 46.00 51.00 47.00ـ صدر 50
 1.44.00 1.28.00ـ صدر 100 1.45.00 1.30.00ـ صدر 100 1.46.00 1.38.00 1.49.00 1.45.00ـ صدر 100
 3.42.00 3.15.00ـ صدر 200 3.44.00 3.20.00ـ صدر 200 3.47.00 3.35.00 3.50.00 3.43.00ـ صدر 200
 43.00 40.00ـ ظير 50 45.00 42.00ـ ظير 50 46.00 43.00 48.00 44.00ـ ظير 50
 1.30.00 1.20.00ـ ظير 100 1.32.00 1.22.00ـ ظير 100 1.38.00 1.28.00 1.45.00 1.32.00ـ ظير 100

3.10.00 3.38.00 3.30.00ـ ظير 200

 3.14.00 2.50.00ـ ظير 200 3.15.00 2.55.00ـ ظير 200 3.25.00 0

 40.00 35.00ـ فراشة 50 42.00 37.00ـ فراشة 50 43.00 38.00 45.00 40.00ـ فراشة 50
 1.28.00 1.17.00ـ فراشة 100 1.30.00 1.20.00ـ فراشة 100 1.36.00 1.30.00 1.46.00 1.37.00ـ فراشة 100
 3.35.00 2.50.00فراشة  ـ200 3.38.00 2.55.00ـ فراشة 200 3.45.00 3.28.00 3.50.00 3.35.00ـ فراشة 200
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 3.13.00 2.50.00ـ متنكع 200 3.15.00 3.00.00ـ متنكع 200 3.18.00 3.15.00 3.40.00 3.22.00ـ متنكع 200
 6.25.00 5.40.00ـ متنكع 400 6.45.00 6.15.00ـ متنكع 400 6.50.00 6.30.00 6.55.00 6.35.00ـ متنكع 400

 
 

جدكؿ الحد الرقمى : تابع سابعّا 
 لمسباح أك السباحة خبلؿ مشاركتو فى البطكلة كالنتيجة آخر رقـ تحتسب لو النقاط ىك 

(  4جدكؿ رقـ ) 
العمكمى السباؽ سنة  19  -18السباؽ سنة  17سنة  16السباؽ 

آنسات رجاؿ  ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف ناشئات ناشئيف 
 32.00 26.00ـ حرة 50 33.00 27.00ـ حرة 50 34.00 27.00 35.00 29.00ـ حرة 50
 1.08.00 1.00.00ـ حرة 100 1.10.00 1.02.00ـ حرة 100 1.12.00 1.04.00 1.15.00 1.07.00ـ حرة 100
 2.35.00 2.09.00ـ حرة 200 2.37.00 2.13.00ـ حرة 200 2.40.00 2.16.00 2.42.00 2.22.00ـ حرة 200
 5.10.00 4.30.00ـ حرة 400 5.18.00 4.35.00ـ حرة 400 5.20.00 4.45.00 5.25.00 4.50.00ـ حرة 400
 10.20.00 9.15.00ـ حرة 800 10.35.00 9.25.00ـ حرة 800 10.40.00 9.30.00 10.50.00 9.40.00ـ حرة 800
 19.20.00 17.50.00ـ حرة 1500 20.00.00 18.20.00ـ حرة 1500 20.10.00 18.45.00 20.30.00 19.15.00ـ حرة 1500
 44.00 35.00ـ صدر 50 45.00 36.00ـ صدر 50 46.00 38.00 47.00 39.00ـ صدر 50
 1.33.00 1.17.00ـ صدر 100 1.35.00 1.18.00ـ صدر 100 1.40.00 1.20.00 1.42.00 1.22.00ـ صدر 100
 3.32.00 2.45.00ـ صدر 200 3.33.00 2.48.00ـ صدر 200 3.35.00 2.55.00 3.38.00 3.00.00ـ صدر 200
 38.00 32.00ـ ظير 50 39.00 33.00ـ ظير 50 40.00 35.00 42.00 37.00ـ ظير 50
 1.22.00 1.06.00ـ ظير 100 1.23.00 1.08.00ـ ظير 100 1.25.00 1.12.00 1.28.00 1.15.00ـ ظير 100
 3.03.00 2.25.00ـ ظير 200 3.05.00 2.30.00ـ ظير 200 3.06.00 2.38.00 3.13.00 2.45.00ـ ظير 200
 35.00 30.00ـ فراشة 50 36.00 31.00ـ فراشة 50 36.00 32.00 38.00 33.00ـ فراشة 50
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 1.20.00 1.03.00ـ فراشة 100 1.21.00 1.04.00ـ فراشة 100 1.22.00 1.07.00 1.25.00 1.10.00ـ فراشة 100
 3.15.00 2.25.00ـ فراشة 200 3.18.00 2.28.00ـ فراشة 200 3.22.00 2.35.00 3.30.00 2.37.00ـ فراشة 200
 3.00.00 2.28.00ـ متنكع 200 3.02.00 2.32.00ـ متنكع 200 3.05.00 2.35.00 3.10.00 2.40.00ـ متنكع 200
 5.55.00 5.15.00ـ متنكع 400 6.05.00 5.25.00ـ متنكع 400 6.08.00 5.30.00 6.10.00 5.35.00ـ متنكع 400
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 رحمو سنيوق لكؿ ـلمسباح الجميكريو قشركط كنشرة بطكؿ: ثامنّا     
  :شركط عامة لجميع المراحؿ   – أ

 

 البند ـ
.  بخبلؼ التتابعات سباقات فردية بحد أقصى  5( خمسة) باإلشتراؾ فى  سباح أك سباحةيسمح لكؿ  -1

 :-يككف الجزاء كالتاليكفي حالة قيد أك اشتراؾ أم سباح أك سباحة في سباؽ فردم أكثر مف المسمكح بو 
:-  بيذا الشرط  يتـ تطبيؽ العقكبة التالية كفي حالو عدـ االلتزاـ

.  سباقات حسب ترتيب جدكؿ سباقات البطكلة  5سيتـ اشتراؾ السباح أك السباحة بأكؿ  *
. ة طبقا لبرنامج البطكلة دكف الرجكع لمنادم الزائد اتمف السباؽأك السباحة يتـ حذؼ السباح * 
. ف الحد المسمكح بو نقطة مف السباح عف كؿ سباؽ زائد ع 200يتـ خصـ * 
. نقطة مف النادم عف كؿ سباؽ زائد عف الحد المسمكح بو  200يتـ خصـ * 
 .أ كيتحمؿ النادم مسئكلية ىذا الخط* 

احو  ػػـ مف جميع أنكاع السب 200ـ ،  100ـ ،  50يسمح لكؿ نادم باالشتراؾ بأم عدد في سباقات  -2
. ـ حرة  1500ـ حرة ،  800ـ متنكع ،  400ـ حرة ،  400سباحيف فقط في سباقات  6كبعدد 
 :-يككف الجزاء كالتالي اشتراؾ عدد أكثر مف المسمكح بو قيد أك حالة كفي 

 
 :- كفي حالو عدـ االلتزاـ بيذا الشرط  يتـ تطبيؽ العقكبة التالية

. سيتـ اشتراؾ العدد المسمكح بو كىك ستو سباحيف فقط كذلؾ بترتيب تكاجدىـ بالتصفيات  *
. العدد الزائد عف العدد المسمكح بو دكف الرجكع لمنادم تـ حذؼ م* 
. نقطة مف النادم عف كؿ سباح زائد عف العدد المسمكح بو  200يتـ خصـ * 
.  أكيتحمؿ النادم مسئكلية ىذا الخط * 

) زمنة سباحيف أك سباحات لكؿ نادم بكؿ سباؽ لكؿ مرحػمة سنية طبػػقا لترتيب األ 3يتـ اختيػػار أفضؿ  -3
( .    األضعؼ زمنّا ) الحتساب النقاط  كالترتيب كاستبعاد العدد الزائد ( األرقاـ 

  :-يتـ احتساب النقاط كالتالي - 4
 .   سباح أك سباحة لكؿ سباؽ لكؿ مرحمة سنية  16السباقات الفردية ألفضؿ  -أ
 .أندية لكؿ سباؽ  8سباقات التتابعات ألفضؿ  -ب

. بنظاـ نيائى بالزمف حسب جدكؿ السباقات المرفؽ  تقاـكالتتابعات - 5
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  :شركط خاصة لكؿ مرحمة سنية   –ب
  :ناشئيف كناشئات (  سنة 15 – 14 – 13( + )  سنة12) + (  سنة11 )بالنسبة لمراحؿ   – أ

 : سنة ناشئيف كناشئات 19-17-16بالنسبة لمراحؿ   – ب 
 

 البند ـ
فى كقت بطكلة العمكمى حسب الجدكؿ ( صباحّا ) تقاـ جميع سباقات ىذه المراحؿ بنظاـ نيائي بالزمف كتقاـ  -1

 .  المرفؽ 
 .يتـ احتساب نتائج كؿ مرحمو منفصمو ناشئيف كناشئات لكؿ سباؽ لكؿ مرحمو سنيو  -2
 .حسب جدكؿ السباقات المرفؽ ( مساّء ) ـ حرة تقاـ نيائى بالزمف  1500ـ ،  800سػػباقات تقاـ  -3
 :-ل بالنسبة لمرحمة العمـك -ج

        

 البند ـ
ـ حرة تقاـ نيائي بالزمف حسب جدكؿ  1500ـ ،  800عدا سباقات ( صباحّا ) تقاـ بنظاـ إقامة التصفيات *  -1

 . سنة ناشئيف كناشئات  19،  17،  16كمي مع مراحؿ  السباقات المرفؽ لسباحي العـ
 سنة ناشئيف كناشئات  15،  14،  13بإالضافة إلي السباحيف كالسباحات الذم سيتـ تصعيدىـ مف مراحؿ * 

المشاركيف في تصفيات مرحمة العمكمي صباحّا في حالو تحقيقيـ الشرطيف الخاصيف باالشتراؾ بمرحمة 
 5) دكؿ رقـ ػػكالذم سيتـ تقديـ أسمائيـ في ميعاد تقديـ االسماء كما ىك في الج(   2) العمكمي الجدكؿ رقـ 

 . كالمسدد عنيـ قيمة االشتراؾ مف أنديتيـ ( 
 .كؿ نيائي منفصؿ عف األخر( ب  –أ ) تقاـ النيائيات مساّء  -2
ت لمرحمة العمكمي رجاؿ سنة  ناشئيف كناشئا 19،  17,  16،  15،  14،  13في حالو التصعيد مف مراحؿ  -3

سباحيف أك سباحات لكؿ نادم بكؿ سباؽ  3أك آنسات يضاؼ العدد الذم تـ تصعيده حيث سيتـ اختيار أفضؿ 
 ( األضعؼ زمنّا ) لعدد الزائد الحتساب النقاط كالترتيب كاستبعاد ا( األرقاـ ) طبػػقا لترتيب األزمنة 

سنة ناشئيف كناشئات لبلشتراؾ في نيائيات  19،  17،  16كيتـ تحصيؿ قيمو التصعيد مف األنديو لمراحؿ  
 .مرحمو العمكمي كالتي تقاـ مساّء حسب الشركط الماليو المرفقو 

رجاؿ كآنسات مرحمة العمكمي تتابعات كحتي العمكمي االشتراؾ في  13مسمكح فقط لمسباحيف كالسباحات مف - 4
. اقات فردية بالبطكلة حتي في حالة عدـ اشتراؾ السباح أك السباحة في سب

 البند ـ
 .  حسب الجدكؿ المرفؽ (  نيائي بالزمف ) بنظاـ   المراحؿتقاـ جميع سباقات ىذه  -
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 لبطكالت السباحةة ػػركط الماليػػلشا: تاسعّا   

:-  األشتراؾ كالتالى رسـك
 

 ـ دػػػػػػػالبف
يتـ سداده عمي أف  السنكمما لـ يكف عضكان باالتحاد كمسددا لبلشتراؾ بالبطكلة  نادم أميسمح باشتراؾ لف *  

 .قبؿ تسميـ السباقات لئلتحاد
1- 

   .في ميعاد تسميـ االسماء باالتحاد  قبسباقات البطكؿكالسباحات اد رسكـ اشتراؾ السباحيف يشترط سد*  
 . بمدينة نصرباالتحاد بمقر كيككف السداد 

2- 

 -3 .ق بكؿ مرحمو سنيو عف كؿ سباؽ لكؿ سباح أك سباح( الغير جنييان  أربعكف )جنية  40يتـ سداد مبمغ *  

 -4 .ـ بكؿ مرحمو سنيو 200×4ـ أك 100×4 عف كؿ تتابع (ّا الغيرجنيو تكفس) جنيو  60يتـ سداد مبمغ *  

 -5 .ـ حرة بكؿ مرحمو سنية 50×  10عف كؿ تتابع ( جنييّا الغير كخمسكفمائة ) جنيو  150 يتـ سداد مبمغ*  

حمو العمكمي عف كؿ سباح أك سباحو بكؿ سباؽ لؤلشتراؾ في مر( خمسكف جنييا الغير) جنيو  50يتـ دفع مبمغ *  
سنة كالمحققيف الشرطيف الخاصيف باالشتراؾ في مرحمو العمكمي كيتـ  15سنة كحتي  13مف السباحيف مراحؿ مف 

 ( . 4) تقديـ األسماء بالسباقات حسب الجدكؿ رقـ 

6- 

سنة  19،  17،  16رسـك اشتراؾ سباحي كسباحات مراحؿ ( خمسكف جنييا الغير) جنيو  50يتـ دفع مبمغ *   
( .  تصعيد ) ناشئيف أكناشئات لنيائيات مرحمة العمكمي رجاؿ أك آنسات عف كؿ سباح لكؿ سباؽ 

لمرحمة العمكمي يتـ ( جميع سباحيف النادم ) كفي حالة رغبة النادم في عدـ تصعيد سباحيو ليذة المراحؿ * 
 .قبؿ بداية البطكلة إببلغ اإلتحاد بخطاب رسمي مف النادم 

7- 

  :-حيف خارج البطكلة بالنسبة لمسبا

( السباؽخارج ) عف كؿ سباح يشترؾ في أم سباؽ (  جنييا الغير مئتاف )جنيو  200مبمغ ( نقدا ) يتـ تحصيؿ * 
 .ـ حرة فقط  200ك ( حرة ، صدر ، ظير ، فراشة ) ـ  100ـ ،  50لسباقات 

ـ متنكع  ،  400ـ حرة ،  400ـ متنكع ،  200ـ فراشة ،  200ـ ظير ،  200ـ صدر ،  200أما سباقات   *
 . االشتراؾ بيا خارج السباؽ يسمحـ حرة فبل  1500ـ حرة ،  800

 ( . ـ حرة    50×10، ـ  200×4، ـ  100× 4)التتابعات  لجميع سباقاتكما اليسمح باالشتراؾ خارج السباؽ * 
  :-ممحكظو ىامة 

. كلي كذلؾ باإلستمارات المرفقة كيككف االشتراؾ بالتصفية األيتـ تقديـ الطمب قبؿ بداية الفترة المتكاجد بيا السباؽ *  
 .بالمشاركة  خارج السباؽ  اإلتحادف قيد كتـ اصدار كارنييات  ليـ  ـمسمكح فقط لمسباحيف المسجميف باالتحاد كليـ رقـ * 
لخاصة بنادية فقط لكضع التصفيات ا ) CD) احضار ( عف طريؽ اإلدارم المعتمد لمنادم فقط ) يمكف لكؿ نادم  *

 .لجميع المراحؿ السنية عمييا حسب المكاعيد المرفقة لتسميـ التصفيات 
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 2016/2017بياف بالمكاعيد الخاصو ببطكلو الجميكرية لمسباحو مكسـ : عاشرّا 

(  5) الجدكؿ رقـ 
 (Team Manager) الخاص ببرنامج البطكلو كأسماء السباحيف لجميع األندية عمى نظاـ اؿ CDمكعد تسميـ اؿ 

مف مقر اإلتحاد بمدينة نصر   22/10/2016 المكافؽالسبت  كذلؾ لكضع سباقات كؿ نادم يـك
 

 المرحمة السنية
عدد 
 األياـ

 ميعاد البطكلة

كسباقات أسماء  استبلـ مكعد
عمي مف االندية السباحيف 

 (Team Manager) نظاـ

 C D اؿ  تسميـ مكعد

بالتصفيات النيائية 
ف اإلتحاد  ـ لمبطكلة

سنة  15،  14،  13

 ناشئيف كناشئات

 14/11/2016 المكافؽ االثنيف مف يكـ  أيام  7
 2016/ 20/11 المكافؽ االحدإلى يكـ 

لجميع المراحؿ السنية 

المكافؽ  األحديـك 

30/10/2016 

المكافؽ  السبتيكـ 

    12 / 11 /2016 

سنة  19 ، 17،  16
                        ناشئيف كناشئات                 

كالعمكمي رجاؿ كآنسات 
 22/11/2016 المكافؽ الثبلثاء مف يكـ  أيام  5

 26/11/2016 المكافؽ السبتإلى يكـ 

ميعاد تسميـ االندية سباقات 
سباحينيـ لمراجعة األرقاـ 

المكضكعة عف طريؽ االتحاد  

سنة   11

ناشئيف كناشئات 

 
أيام  5

  

 28/11/2016 ؽالمكاؼـ االثنيف مف يك
 2016/ 2/12 المكافؽالجمعة  إلى يكـ

المكافؽ السبت يـك 

5/11/2016 

سنة   12

ناشئيف كناشئات 
أيام  5

  

 4/12/2016المكافؽ االحد  مف يكـ
 2016/ 8/12المكافؽ الخميس إلى يكـ 

ميعاد استبلـ السباقات بعد 
المراجعة مف االندية  

المكافؽ  االربعاءيـك 

9/11/2016 
 ل آخر مكعد لتسجيؿ كدفع الرسـك تصعيد السباحيف الناشئيف كالناشئات كالمحققيف الشرطيف الخاصيف باإلشتراؾ في مرحمو العمـك

. يـك بيـك   بسكرتاريو البطكلة  2016/ 11/ 20المكافؽ  االحديـك يكميّا حتي  سنو ناشئيف كناشئات 15،  14،  13  مف مراحؿ
  :-ممحكظو ىامة 

  تـ تسميـ اؿلف مC D   إشتراؾ البطكلةالبطكلو لمندكبى األندية التى لـ تسدد قيمة  ببرنامجالخاصة  .
    لف يسمح ألل نادل باإلشتراؾ فى البطكلو مالـ يسدد اإللتزامات الماليو السابقو المستحقة عميو

 دككذا المستحقات الماليو الخاصو بيذه البطكلو في أخر ميعاد لمسدا              
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 2016/2017للسببحت لوٌسن  الجويٌرّتجذًل سببلبث بطٌلت 

 المراحػػػؿ السػػػػنية

العمكمي  سنة 19 سنة17 سنة16 سنة15 سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 السف
  1997-1998مكاليد  1999مكاليد  2000مكاليد  2001مكاليد  2002مكاليد  2003مكاليد  2004مكاليد  2005مكاليد  المكاليد

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد باقاتالس

مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ حرة50
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ حرة100
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ حرة200
سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6 ـ حرة400
سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6   ـ حرة800
سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6   ـ حرة1500
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة ـ صدر 50
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة ـ صدر 100
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة ـ صدر 200
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ ظير50
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ ظير100
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ ظير200
فتكحة ـمفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ فراشة50
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة  ـ فراشة100
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة   ـ فراشة200
مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة مفتكحة ـ متنكع 200
سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6سباحيف  6 ـ متنكع 400
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 2016/2017للسببحت لوٌسن  الجويٌرّتجذًل سببلبث بطٌلت تببع 

 
المراحػػػؿ السػػػػنية 

 

العمكمي  سنة 19 سنة17 سنة16 سنة15 سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 السف
  1997-1998مكاليد  1999مكاليد  2000مكاليد  2001مكاليد  2002مكاليد  2003مكاليد  2004مكاليد  2005مكاليد  المكاليد

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد التتابعات

( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1 ـ حرة100×  4
( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1   ـ حرة200×  4
( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1 ـ متنكع100×  4

       ( فريؽ كاحد ) 1( فريؽ كاحد ) 1 ـ حرة50×  10

عدد السباقات الفردية  

بخبلؼ التتابعات لكؿ سباح 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



  

 

-23- 

 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل      

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00ة الصببحْت  الفتر

مساّء  2016/ 11/ 14مكافؽ اؿاألثنيف  األكؿاليكـ صباحّا  2016/ 11/ 14 مكافؽاؿ األثنيف األكؿاليكـ 
لنكع ا السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئاتـ حرة 100 12 11 10 ناشئيفـ حرة 100 3 2 1

 ناشئيفـ فراشة 200 15 14 13 ناشئاتـ فراشة 200 6 5 4

ناشئات ـ حرة 100×4 18 17 16ناشئيف ـ حرة 100×4 9 8 7
 

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  حبّ صبب 8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 15الثبلثاء المكافؽ اليكـ الثاني صباحّا  2016/ 11/ 15المكافؽ  الثبلثاءاليكـ الثاني 
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئيف ـ ظير100 33 32 31 ناشئاتـ ظير 50 21 20 19

 ناشئات ـ حرة 800 36 35 34 ناشئيفـ ظير 50 24 23 22

      ناشئاتـ متنكع 400 27 26 25
      ناشئيفـ متنكع 400 30 29 28
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00لجوعت السبعت عذا ا -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 16المكافؽ   األربعاء اليكـ الثالثصباحّا  2016/ 11/ 16المكافؽ   األربعاء اليكـ الثالث
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئات ـ ظير100 51 50 49 شئيفنا ـ صدر50 39 38 37

 ناشئيف ـ حرة 800 54 53 52 ناشئات ـ صدر50 42 41 40

      ناشئيفحرة ـ 200 45 44 43
      ناشئاتحرة ـ 200 48 47 46

 

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل

 

 هسباّ  5.00سبئْت السبعو الفترة الن صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 17الخميس المكافؽ  اليكـ الرابعصباحّا  2016/ 11/ 17 المكافؽ الخميس اليكـ الرابع
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئات ـ حرة50 66 65 64 ناشئيف ـ حرة50 57 56 55

 ناشئيفـ صدر 100 69 68 67 ناشئاتـ صدر 100 60 59 58

ناشئات ـ حرة 200×4 72 71 70 ناشئيفـ حرة 200×4 63 62 61
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 18الخامس الجمعة المكافؽ اليكـ صباحّا  2016/ 11/ 18المكافؽ  الجمعة الخامساليكـ 
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 تناشئا ـ حرة 1500 87 86 85 ناشئات ـ صدر200 75 74 73

      ناشئيف ـ صدر200 78 77 76

      ناشئات ـ متنكع200 81 80 79
      ناشئيف ـ متنكع200 84 83 82

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 19المكافؽ   السادس السبتاليكـ صباحّا  2016/ 11/ 19لمكافؽ  ا السادس السبتاليكـ 
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئيف ـ حرة 1500 102 101 100 ناشئيف ـ فراشة100 90 89 88

      ناشئات ـ فراشة100 93 92 91

      ناشئيفظير ـ 200 96 95 94
      ناشئاتـ ظير 200 99 98 97
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  15 ، 14،  13 هراحل

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11/ 20السابع األحد المكافؽ اليكـ صباحّا  2016/ 12/ 20 المكافؽ األحد السابعاليكـ 
النكع  السػػػباؽسنة  15سنة  14سنة  13النكع السػػػباؽ سنة  15سنة  14سنة  13

 ناشئيفـ فراشة 50 114 113 112 ناشئاتـ فراشة 50 105 104 103

 ناشئات رةـ ح400 117 116 115 ناشئيف ـ حرة400 108 107 106

 ناشئيف ـ متنكع100×4 120 119 118 ناشئات ـ متنكع100×4 111 110 109
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

                              سنت نبشئْن ًنبشئبث ًالعوٌهَ رجبل ًآنسبث 19،  17،  16 هراحل   

                                                                        

 هسباّ  6.00النيبئْبث السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00التصفْبث 

رقـ 
السباؽ 

المكافؽ الثبلثاء  الثامفاليكـ 
 22 /11 /2016       

رقـ 
السباؽ 

المكافؽ  التاسع األربعاءاليكـ 
  23 /11 /2016  

رقـ 
السباؽ 

المكافؽ  الخميس العاشر اليكـ
  24 /11/2016   

 النكع السباؽ النكع السباؽ النكع السباؽ

 ( مساءّ  4) ناشئيف كرجاؿ  ـ حرة1500 141 ناشئيف كرجاؿ ـ حرة200 131 ( ساءّ ـ 4) ناشئات كآنسات  ـ حرة800 121

اشئات كآنسات فـ فراشة 50 142 ناشئات كآنسات ـ حرة200 132 ناشئيف كرجاؿ ـ حرة400 122
 ناشئيف كرجاؿـ فراشة 50 143ناشئيف كرجاؿ ـ ظير 50 133ناشئات كآنسات ـ صدر 50 123

 ناشئات كآنسات ـ ظير200 144ناشئات كآنسات ـ ظير 50 134 ناشئيف كرجاؿـ صدر 50 124

 ناشئيف كرجاؿ ـ ظير200 145 ناشئيف كرجاؿ ـ فراشة100 135ناشئات كآنسات ـ متنكع 200 125

 ناشئات كآنسات ـ حرة100 146 ناشئات كآنسات ـ فراشة100 136ناشئيف كرجاؿ ـ متنكع 200 126

 ناشئيف كرجاؿ ـ حرة100 147 (ص ) سنة ناشئيف  16 ـ حرة200×  4 137 (ص ) سنة ناشئات  16 ـ حرة200×  4 127

    (ص  )سنة ناشئيف  17 ـ حرة200×  4 138( ص ) سنة ناشئات   17ـ حرة 200×  4 128

    (ص ) سنة ناشئيف  19 ـ حرة200×  4 139( ص ) سنة ناشئات   19ـ حرة 200×  4 129

   ( ـ ) عمكمي رجاؿ     ـ حرة 200×  4 140( ـ ) عمكمي آنسات    ـ حرة 200×  4 130
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                                 سنت نبشئْن ًنبشئبث ًالعوٌهَ رجبل ًآنسبث 19،  17،  16 هراحل 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت      
 هسباّ  6.00النيبئْبث السبعو   صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00التصفْبث 

 رقـ السباؽ
المكافؽ  الجمعة الحادم عشراليكـ 

 رقـ السباؽ 2016/ 11/ 25 
المكافؽ  السبت الثاني عشراليكـ 

 26 /11 /2016 

 النكع السباؽ النكع السباؽ

 ( ساءّ ـ 4) ناشئيف كرجاؿ  ـ حرة800 163 ( مساءّ  4) ناشئات كآنسات  ـ حرة1500 148

 ناشئات كآنسات ـ حرة400 164 ناشئيف كرجاؿـ صدر 200 149

ناشئيف كرجاؿ  ـ ظير100 165 ناشئات كآنسات ـ صدر200 150
ناشئات كآنسات  ـ ظير100 166 ناشئيف كرجاؿ ـ حرة50 151
 ناشئيف كرجاؿـ صدر 100 167ناشئات كآنسات  ـ حرة50 152

ناشئات كآنسات  ـ صدر100 168 ناشئيف كرجاؿ ـ فراشة200 153
 ناشئيف كرجاؿ ـ متنكع400 169 ناشئات كآنسات ـ متنكع400 154

 آنساتناشئات ك ـ فراشة200 170 (ص ) سنة ناشئيف  16 ـ حرة100×  4 155

( ص ) سنة ناشئيف  16 ـ متنكع100×  4 171( ص ) سنة ناشئيف  17ـ حرة 100×  4 156
( ص ) سنة ناشئيف  17 ـ متنكع100×  4 172( ص ) سنة ناشئيف  19ـ حرة 100×  4 157
( ص ) سنة ناشئيف  19 ـ متنكع100×  4 173 (ص ) سنة ناشئات  16 ـ حرة100×  4 158
 (ص ) سنة ناشئات  16 ـ متنكع100×  4 174( ص ) سنة ناشئات  17ـ حرة 100×  4 159

 (ص ) سنة ناشئات   17 ـ متنكع100×  4 175( ص ) سنة ناشئات  19ـ حرة 100×  4 160

( ص ) سنة ناشئات   19 ـ متنكع100×  4 176( ـ ) عمكمي رجاؿ    ـ حرة 100×  4 161
( ـ ) عمكمي رجاؿ      ـ متنكع100×  4 177( ـ ) عمكمي آنسات   ـ حرة 100×  4 162
( ـ ) عمكمي آنسات     ـ متنكع100×  4 178   
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  11هرحلت 

 

 سباّ م 5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11 / 28   األثنيف المكافؽ الثالث عشراليكـ صباحّا  2016/ 11 / 28   المكافؽ األثنيف الثالث عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئيف ـ فراشة50 182 ناشئات ـ فراشة50 179

 ناشئات ـ حرة400 183 ناشئيف ـ حرة400 180

 ناشئيف ـ صدر200 184 ناشئات ـ صدر200 181

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  11هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11 / 29 ؽ المكاؼ الثبلثاء الرابع عشراليكـ صباحّا  2016/ 11 / 29 المكافؽ  الثبلثاء الرابع عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئيف ـ صدر50 188 ناشئات ـ صدر50 185

 ناشئات ـ ظير100 189 ناشئيف ـ ظير100 186

 ناشئيف ـ حرة100 190 ناشئات ـ حرة100 187
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  11هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 11 / 30 المكافؽ  الخامس عشر األربعاءاليكـ صباحّا  2016/ 11 / 30 المكافؽ  األربعاء الخامس عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع ػػػباؽ السرقـ السباؽ 

 ناشئيف ـ فراشة100 193 ناشئيف ـ حرة50 191

 ناشئات ـ فراشة100 194 ناشئات ـ حرة50 192

 ناشئيف ـ حرة50×10 195   

 ناشئات ـ حرة50×10 196   

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  11هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساّء  2016/ 12 / 1المكافؽ الخميس  السادس عشراليكـ صباحّا  2016/ 12 / 1المكافؽ  الخميس السادس عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئيفـ ظير 50 200 ناشئيف ـ حرة200 197

 ناشئاتـ ظير 50 201 ناشئات تنكعـ ـ200 198

 ناشئيفـ حرة 100×4 202 ناشئيف ـ متنكع200 199

 ناشئاتـ حرة 100×4 203   
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  11هرحلت 

 

 هسباّ  5.00فترة الوسبئْت السبعو ال صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

ّّ  مساء 2016/  12 / 2المكافؽ الجمعة  السابع عشراليكـ صباحّا  2016/  12 / 2المكافؽ  الجمعة السابع عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئيفـ ظير 200 207 ناشئات ـ حرة200 204

 ناشئاتـ ظير 200 208 ناشئيفـ صدر 100 205

 ناشئيف ـ متنكع100×4 209 ناشئاتـ صدر 100 206

 ناشئات ـ متنكع100×4 210   
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتبرنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  12هرحلت       

 

 هسباّ  5.00الوسبئْت السبعو الفترة  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

ّّ  مساء 2016/  12 / 4المكافؽ األحد  الثامف عشراليكـ صباحّا  2016/  12 / 4المكافؽ  األحد الثامف عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئاتـ حرة 100 214 ناشئيفـ حرة 100 211

 ناشئيف ـ صدر200 215 ناشئات ـ صدر200 212

 ناشئاتـ ظير 200 216 ناشئيفـ ظير 200 213

 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  12هرحلت       

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

ّّ  مساء 2016/  12 / 5المكافؽ االثنيف  رالتاسع عشاليكـ صباحّا  2016/  12 / 5المكافؽ االثنيف  التاسع عشراليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئاتـ حرة 200 219 ناشئيف ـ حرة50 217

 ناشئيفـ حرة 200 220 ناشئات ـ حرة50 218

 ناشئاتـ حرة 50×10 221   

 ناشئيفـ حرة 50×10 222   
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 2016/2017للسببحت هٌسن  لجويٌرّتاتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث  12هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

ّّ  اءمس 2016/  12 / 6المكافؽ الثبلثاء  العشركفاليكـ صباحّا  2016/  12 / 6المكافؽ  الثبلثاء العشركفاليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئيفـ صدر 100 227 ناشئاتـ صدر 100 223

 ناشئاتـ متنكع 200 228 ناشئيفـ متنكع 200 224

 ناشئيفـ ظير 50 229 ناشئاتـ ظير 50 225

 ناشئاتـ فراشة 200 230 ناشئيفـ فراشة 200 226

 

       

 ّن ًنبشئبثسنت نبشئ 12هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

ّّ  مساء 2016/  12 / 7المكافؽ األربعاء  الكاحد كالعشركفاليكـ صباحّا  2016/  12 / 7المكافؽ  األربعاء الكاحد كالعشركفاليكـ 
النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ رقـ السباؽ 

 ناشئاتـ فراشة 50 235 ناشئيفـ فراشة 50 231

 ناشئيف ـ صدر50 236 ناشئات ـ صدر50 232

 ناشئات ـ متنكع400 237 ناشئيف ـ متنكع400 233

 ناشئيفـ حرة 100×4 238 ناشئاتـ حرة 100×4 234
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 2016/2017للسببحت هٌسن  الجويٌرّتتببع برنبهج هسببمبث بطٌلت 

سنت نبشئْن ًنبشئبث   12هرحلت 

 

 هسباّ  5.00الفترة الوسبئْت السبعو  صببحبّ  8.00عذا الجوعت السبعت  -صببحبً  9.00الفترة الصببحْت  

مساء 2016/  12 / 8المكافؽ الخميس  الثاني كالعشركفاليكـ صباحّا  2016/  12 / 8المكافؽ الخميس  الثاني كالعشركفاليكـ 
  ّّ

النكع  السػػػباؽرقـ السباؽ النكع السػػػباؽ ؽ رقـ السبا
 ناشئيف ـ حرة400 242 ناشئات ـ حرة400 239

 ناشئات ـ فراشة100 243 ناشئيف ـ فراشة100 240

 ناشئيف ـ ظير100 244 ناشئات ـ ظير100 241

 ناشئات ـ متنكع100×4 245   

 ناشئيف ـ متنكع100×4 246   
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 2016/2017 هللسببح الجويٌرّت هًالسببحبث فِ بطٌلاستوبرة تسجْل السببحْن 
 

 :  السنْت  هرحلتال                  :                                   ٍاسن النبد

 الوٌالْذ رلن المْذ االســـــــــــــــــــــن م
اسن البطٌلت التِ تن تحمْك  السببق

 الزهن السببق الرلن . ًتبرّخيب الزهن بيب

         

     

     

     

     

         

     

     

     

     

         

     

     

     

     

         

     

     

     

     

         

     

     

     

     

 

 التكقيػػع االسػػػػـ صفػػةاؿ

   المدرب          

   المدير اإلدارم –اإلدارم 

   مدير الجياز  -المدير الفنى  

 

                            المدير التنفيذل                                 مدير النشاط الرياضى                        

خاتـ النادل                                                          
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 2016/2017 هللسببح الجويٌرّت هفِ بطٌلاستوبرة تسجْل التتببعبث 

 
كشف التتببعبث لجوْع الوراحل السنْت                                                        : اسن النبدُ 

  

 النكع المرحمة السنية ـ
سباقات 

 حرة 100×  4 
ت سباقا

 متنكع 100×  4 
سباقات 

 ـ حرة200×  4 
سباقات  

 حرة ـ50×  10
     ناشئيف سنة 11  1

     ناشئات سنة 11  2

     ناشئيف سنة 12  3

     ناشئات سنة 12  4

     ناشئيف سنة 13  5

     ناشئات سنة 13  6

     ناشئيف سنة 14  7

     ناشئات سنة 14  8

     ناشئيف سنة 15  9

     ناشئات سنة 15  10

     ناشئيف سنة 16  11

     ناشئات سنة 16  12

     ناشئيف سنة 17  13

     ناشئات سنة 17  14

     ناشئيف سنة 19  15

     ناشئات سنة 19  16

     رجاؿ العمكمي  17

     آنسات العمكمي  18

 

 التكقيػػع االسػػػػـ الصفػػة

   المدرب          

   المدير اإلدارم –اإلدارم 

   مدير الجياز  -المدير الفنى  

 

 المدير التنفيذل                                          مدير النشاط الرياضى                        
                                                  خاتـ النادل                                            
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 (نمكذج محاكالت تحطيـ رقـ جديد )                                              
 لمسباحة                 مدير بطكلو / السيد 
 تحية طيبة كبعد ،،،،                     

/ .......................... ىكرية لسباؽ يرجي التكـر بالمكافقة اجراء محاكلة لتحطيـ رقـ قياسي جديد لمجـ
....... / ...................نادم اؿ .............................................. / أك السباحة اسـ السباح  
.. ........ناشئات/ ناشيف ... / .........المرحمة السنية /..............كاليد ـ ...........رقـ القيد باإلتحاد  

  :-مكعد إقامة المحاكلة 
 ................سباؽ  /قبؿ / بعد  /...............مساء / صباحا ............ المكافؽ / ............ يكـ  -

 

 (  . فقط مائتاف جنييا الغير )ج  200مبمغ كىي لسكرتارية البطكلة تحطيـ إقامة محاكلو اؿ رسكـمع دفع  * 

 

:- ممحكظو ىامة 
   تحطيـ األرقاـ القياسية تقاـ طبقا لمسباقات المدرجة بجدكؿ برنامج البطكلة محاكالت . 

   كفي حالو طمب إقامة محاكلة تحطيـ رقـ قياسي غير مدرج ببرنامج البطكلة تقاـ بعد إنتياء الفترة. 

 

 (  البطكلة بسكرتارية خاصة بيانات)  :- الحالي القياسي الرقـ بيانات                  
 
.. / ..................... نادماؿ..  ............................ / بإسـ ...................../. الحالي قـالر

................................ /  بطكلة خبلؿ/...............................  القياسي الرقـ تسجيؿ تاريخ
 كتفضمكا بقبكؿ كافر االحتراـ ،،،،

الفريؽ                          المدير الفني لمنادم إدارم                           الطمب تاريخ تقديـ 
/ ................ يكـ 
         /   /20   
 

 تكقيع السيد مدير البطكلة بالمكافقةتكقيع حكـ السكرتارية      تكقيت تقديـ الطمب   
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( نمكذج اإلشتراؾ خارج السباؽ لسباح كاحد )                                                                  
 لمسباحة              مدير بطكلة / السيد األستاذ 

 تحية طيبة كبعد ،،،،
 ......................................../السباحة / يرجي التكـر بالمكافقة عمي اشتراؾ السباح 

  ................../رقـ القيد باإلتحاد  / .....................مكاليد  ......./ ...........النادم 
 

 يكـاؿ المرحمو رقـ السباؽ اسـ السباؽ ـ
1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

 
سباقات حسب نشرة كشركط البطكلة  اؽ ػػػػارج السبػػالسباقات المسمكح بالمشاركة بيا خ -

. ـ حرة فقط 200ك ( در ، ظير ، فراشة حرة ، ص) ـ 100ـ ، 50 
 مسمكح فقط لمسباحيف المسجميف باالتحاد كليـ رقـ قيد كتـ اصدار كارنية ليـ بالمشاركة بالسباقات  -

.  (خارج السباؽ)     
 .يجب تقديـ الكرنية لمسيد الحكـ معد السباقات قبؿ االشتراؾ في السباؽ  -
  ( جنييا الغير مئتاف)ج 200ىك مبمغ خارج السباؽ كشتراؾ قيمة االكيتـ تقديـ الطمب مصحكبا ب   
 .عمي أف تدفع نقدّا مع الطمب  عف كؿ سباؽ لكؿ سباح  

 كتفضمكا بقبكؿ كافر االحتراـ ،،،،
 المدير الفني لمنادم                              إدارم الفريؽ                           تاريخ تقديـ الطمب 

............ / ....يكـ 
         /   /20  

 
 

 تكقيع السيد مدير البطكلة بالمكافقة    تكقيع حكـ السكرتارية         تكقيت تقديـ الطمب   
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( نمكذج اإلشتراؾ خارج السباؽ ألكثر مف سباح )                                                           
 لمسباحة                مدير بطكلة / السيد األستاذ 

 تحية طيبة كبعد ،،،،
 ............ في سباؽ  / ............مكاليد  / ..............يرجي التكـر بالمكافقة عمي سباحي نادم 

 :-االتي أسمائيـ  
 يكـاؿ المرحمو رقـ السباؽ السباحاسـ  ـ
1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

7-     

8-     

9 -    

10 -    

 
سباقات حسب نشرة كشركط البطكلة  السباقات المسمكح بالمشاركة بيا خػػارج السبػػػػاؽ  -

. ـ حرة فقط 200ك ( حرة ، صدر ، ظير ، فراشة ) ـ 100ـ ، 50 
 مسمكح فقط لمسباحيف المسجميف باالتحاد كليـ رقـ قيد كتـ اصدار كارنية ليـ بالمشاركة بالسباقات  -

.  (خارج السباؽ)     
 .يجب تقديـ الكرنية لمسيد الحكـ معد السباقات قبؿ االشتراؾ في السباؽ  -
  ( جنييا الغير مئتاف)ج 200ىك مبمغ خارج السباؽ كقيمة االشتراؾ كيتـ تقديـ الطمب مصحكبا ب   
 .عمي أف تدفع نقدّا مع الطمب  عف كؿ سباؽ لكؿ سباح  

 راـ ،،،،كتفضمكا بقبكؿ كافر االحت
المدير الفني لمناد                               إدارم الفريؽ                         تاريخ تقديـ الطمب

/ ................ يكـ 
         /   /20  

  تكقيع السيد مدير البطكلة بالمكافقة   تكقيع حكـ السكرتارية       تكقيت تقديـ الطمب   



  

 

-40- 

 ( بالدكر النيائي نمكذج اإلعتذار عف اإلشتراؾ )                                                    
لمسباحة   مدير بطكلة                / السيد األستاذ 

 
تحية طيبة كبعد ،،،،                                                 

 
.................................................... / السباحة / يرجي التكـر بالمكافقة عمي اعتذار السباح 

 
/........................ رقـ القيد باإلتحاد  /...................مكاليد  .........................../ نادم اؿ
 

 ............./...................لمرحمة / ................................. عف االشتراؾ في نيائيات سباؽ 
 

كتفضمكا بقبكؿ كافر االحتراـ ،،،،                                           
:- ممحكظة ىامة 

األكائؿ كيريد اإلعتذار لظركؼ طارئة يتـ تقديـ إعتذار رسمي عف االشتراؾ  16الدكر النيائي ضمف اؿ ل سباح أك سباحة يصؿ إلىآ
قع عميو مف إدارم النادم المعتمد أك المدير الفني في خبلؿ نصؼ ساعة مف إعبلف نتيجة بخطاب مكتكب عمي النمكذج المرفؽ كمك

في الترتيب كفى حالة غياب السباح عف النيائيات دكف تقديـ اعتذار  ليتـ تصعيد السباح الذل يميوالسباؽ المطمكب اإلعتذار عنو 
:- رسمي مكتكب حسب الشركط السابقة تنفذ العقكبة التالية 

  ( مائتاف نقطة الغير ) أك السباحة        نقطو مف السباح  200عدد  خصـ
   (مائتاف نقطة الغير ) لممرحمة السنية    نقطو مف النادل  200خصـ عدد  
   تشطب نتيجتو مف السباؽ. 

   ( .ب ) أك مف التصفيات لنيائي ( أ ) إلي نيائي ( ب ) كال يتـ تصعيد أم سباح مف نيائي 
 

فني لمنادم المدير اؿ               إدارم الفريؽ تكقيع السباح                                 الطمبتاريخ تقديـ 
 .............../ يكـ 
         /   /20 

 

 
 

 تكقيع السيد مدير البطكلة بالمكافقة    تكقيع حكـ السكرتارية      تكقيت تقديـ الطمب   

 


