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 صالحيات ومسئوليات الجهاز الفني للمنتخب القومي -1
 

  القومية محليا و دوليا.  المنتخباتاعداد الخطة الفنية لكافة 

  . االشتراك مع لجنة المسابقات فى وضع جدول المسابقات المحلية 

 شهور. 3كل  اعداد خطة تدريب مفصلة  

 القوة اطنق يتضمن القومي بالمنتخب العب لكل الفني المستوى عن سنوي ربع فني تقرير إعداد 

 .لالعب الفني المستوى برفع الخاصة والتوصيات العب لكل والضعف

 البدنية اللياقة مدرب مع دورية بصفة لالعبين البدنية القياسات بشأن التنسيق. 

 لداخليةا المعسكرات أثناء تدريبهم على باإلشراف يقوم الذين الالعبين مع الدائم التواصل 

 واآلداب نظامال على بالمحافظة الالعبين التزام يضمن بما الدولية المشاركات وخالل والخارجية

 يلزم التي للواجبات موحدة قواعد وضع خالل من وذلك السالح لرياضة العامة

 تواجدال مواعيد/ التدريب /النوم مواعيد) الدولية المشاركات خالل بها االلتزام الالعبات/لالعبين

  ...(./المبارزة صالة في

 واكتشاف المنافسات أثناء لالعبين الفني المستوى على للوقوف المحلية البطوالت كافة حضور 

  .الجديدة المواهب

 االحتياطي الالعب وتحديد الفرق منافسات في المشاركة حالة في األساسي الفريق تشكيل اختيار 

 .الفرق منافسات في الالعبين مشاركة ترتيب إلى باإلضافة

  دربللم ويحق البطوالت وأثناء التدريب صاالت داخل الالعبين وسلوك آداب على الحفاظ 

  .العامة والسلوك اآلداب مخالفة حالة في التحقيق طلب

 من مادهماعت بعد الفني للرأي طبقا إدراجهم يتم والذي القومي المنتخب العبي أسماء تحديد 

  .ابتةوث واضحة واشتراطات واضح أساس على مبنى الفني الرأي يكون ان على الفنية اللجنة

 والالعبات ينالالعب اجتياز بعد المتوقعة ونتائجهم الدولية للمشاركة المقترحة األسماء إرسال 

   .البدنية القياسات الختبارات

 ابه يشارك( هريةش/  أسبوعية)  تدريبية بولة لتنظيم مـــــــــالموس بداية وفى ثابت موعد تحديد 

 .  الفني بالرأي اختيارها تم التي االسماء الى باإلضافة فقط القومي المنتخب أعضاء

 لتدريبا فترات خالل مستواهم لمتابعه األندية مدربي مع التنسيق و الالعبين جميع متابعه 

  .باألندية

  و الفنية نةللج الترشيحا يرفع والخارجية  بطوالتال في للسفر األندية مدربي من مدرب ترشيح 

  .لالعتماد اإلدارة مجلس

  في أو ياالوليمب بالمركز سواء التدريب لحضور األندية مدربي استقدام الفني للمدير يحق 

 .أسبوعيا األقل علي مره العبيهم مع بالمحافظات التدريب مراكز

 مقابل فصر يتم و الداخلية المعسكرات لحضور األندية مدربي من أي دعوه الفني للمدير يحق 

 .المالية االتحاد الئحة علي بناء للمدرب الداخلي المعسكر
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  : القوميقواعد تشكيل المنتخب  -2
 

 دوريه يقةبطر عليه التعديل ويتم الموسم بداية في القومي المنتخب أعضاء وتسمية إعداد يتم 

 مرحلة لك في العبين 4 عدد من المنتخب ويتكون التصنيف لنتائج طبقا الموسم طوال ومستمرة

  .حدي على سالح ولكل أقصى بحد عمرية

 حلالمرا جميع وفى الواحد للسالح العبين 4 أقصى وبحد اختيار من الفني للجهاز يمكن 

 على ناءوب الفني الرأي مسمى تحت القومي المنتخب مع للتدريب لالنضمام المختلفة العمرية

 على لعرضوا باالتحاد الفنية اللجنة إلى تقديمه ويتم االختيار أسباب به موضحا كتابي طلب

  .لالعتماد اإلدارة  مجلس

 فى ساويينالمت الالعبين اختيار يتم المعتمد التصنيف نقاط في العب من أكثر تساوى حالة في 

  .القومي للمنتخب لالنضمام النقاط

 التجمعات ترةف فى  حضور كنسبة% 80 ال بنسبة بااللتزام يقوموا لم الذين الالعبين استبعاد يتم 

 من يروبتقر االصابه حاله فى إال الخارجية البطوالت قبل% 90الشهرية وتزيد النسبة ال 

   .معتمد طبيب

 

 

 قواعد اختيار الالعبين/الالعبات للمشاركات الدولية  -3
 

 تساوى حالة فىو المعلن التصنيف على بناء الدولية المنافسات في للمشاركة الالعبين اختيار يتم 

 السن ساوىت حالة وفىاللجوء للتصنيف فى المرحلة العمرية االعلي  يتم النقاط عدد في العبين

 لكل لفنيا للمستوى تبعا المشاركين الالعبين عدد تحديد ويتم ،الفني الرأي إلى الرجوع يتم

 . المتاحة للميزانية وتبعا حدي على سالح

 تالبطوال قبل% 90الشهرية وتزيد النسبة ال  التجمعات فترة فى% 80 بحضور االلتزام 

 .الخارجية

  ةالمنافس النتهاء يالتال اليوم في والعودة المنافسات بدء تاريخ قبل واحد يوم للمشاركة السفر يتم 

 وقيتت فروق بها يوجد بدول تقام بطوالت وجود حاالت فى ذلك من ويستثنى المشارك لالعب

  .الدولة داخل طويلة إنتقاالت او ساعات 4 عن تزيد

 واحدة مرةل وصوله حالة فى إال الخاصة نفقته على العالم بطولة في المشاركة لالعب يمكن ال 

 وسمالم بطوالت من اى في االقل على مرتين 64ال لدور وصوله أو 32 ال لدور األقل على

   .الهيئات جميع على نقاطه المحتسب الدولى الجدول توزيع يتم ان على الدولية

 المراحل على وتوزيعاتهم الدولية للمشاركات المقترحة األسماء بإرسال الفنى الجهاز يقوم 

 التصنيف مراعاه مع أكثر أو بالعب االستعانة يمكن العمومى حالة فى) المناسبة العمرية

 مستوى على المشاركة حالة وفى سنة 20 تحت الناشئين من التاليه السنيه المرحله فى وخاصه

 إجتياز بعد المتوقعة ونتائجهم( سنة 17 تحت أكثر او بالعب االستعانه يمكن سنة 20ال

 قبل% 75 نسبة عن تقل ان يجب ال والتى البدنية القياسات إلختبارات والالعبات الالعبين
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 األسماء بإعتماد الفنية اللجنةالجهاز الفني و بالتنسيق مع  قوميو األقل على بشهر السفر موعد

  .النهائى لإلعتماد اإلدارة لمجلس ورفعها المشاركة واألعداد

  اختيار   وذلك من خالل سالح كل فى العبينا من بعدد الخارجية البطوالت فى المشاركة يتم

ن دون لالعبيني اختيار باقي احق للجهاز الفويالالعبين االول و الثاني على التصنيف المحلي 

 او داالتحا نفقة على سواء الفريق مع للمشاركة   الفنية للجنةالتقيد بالتصنيف وبعد التنسيق مع ا

  . هيئةالة نفق على

 

  دولية اركةمش أول قبل محلية بطوالت ثالث ادني بحد و المحلية البطوالت أقامه عدم حاله في 

 الالعبين اختيار الفنية لجنةللجهاز الفني و بالتنسيق مع ا يحق طارئة ظروف أو سبب ألياو 

 .اإلدارة مجلس اعتماد يلزم و للتصنيف الرجوع بدون و الفني للرأي طبقا

 

المشاركات الدولية على نفقة الهيئات / قواعد   -4
  الالعبين 

 

 ين في لالعبيقوم االتحاد باالعالن عن خطة النشاط الدولي مع بداية كل موسم مع تحديد عدد ا

 كل بطولة / معسكر 

  أسماء يوم من موعد البطولة / المعسكر الخارجي ب 15يقوم االتحاد بأخطار الهيئات قبل

 الالعبين المختارين لتمثيل جمهورية مصر العربية و كذا االحتياطيين 

  االتحاد بتحديد تكلفة السفر متضمنة :يقوم- 

 ه .باالضافه الى الرسوم االداري رسوم االشتراك بالبطولة ( –االقامة و االعاشة  )

  يشترط على الالعب المشارك علي نفقة هيئته ان يقيم بنفس فندق  البعثة المصرية 

  شاركة ئات لمايام عمل بعد اعالن االسماء النهائية من االتحاد سيتم قبول طلبات الهي 7خالل

 العبيها على نفقة الهيئات وذلك بموجب خطاب معتمد موجه الي االتحاد

  افقةموبعد سيقوم االتحاد بالرد علي طلب الهيئات ) قبول/ رفض ( بحد اقصي يومين عمل 

 . الفنية اللجنة

 ف السفر ايام عمل لسداد الرسوم المقررة و توريد تكالي 5م منح الهيئة حال الموافقة سيت 

 تكلفة استخراج تاشيرة الدخول و تذكرة الطيران بعملة الجنية المصري 

  تكلفة االقامة و االعاشة و رسوم االشتراك بالبطولة بالعملة االجنبية 

   تقع مسئولية استخراج اي تصاريح سفر علي الالعب 

 يا ا فعلرعن السفر ستتحمل الهيئة كافة المصروفات و الغرامات التي تم سدادهحال االعتذا

ن يتقدم يورو وفي حال تكرار االمر لن يسمح لالعب ا  100  المعادل لمبلغ باالضافة الي 

 بطلب للمشاركة علي نفقته الشخصية او نفقة الهيئة التابع لها .

 ب قهري يورو اذا كان هناك سب 100   لمبلغمعادل يحق لمجلس االدارة االعفاء من سداد ال

 لالعتذار يوافق علية المجلس .

 يوم  45بل حال طلب المشاركة في بطولة / معسكر لن يشارك االتحاد بها يتم تقديم الطلبات ق

 .من تاريخ البطولة / المعسكر 

 فنيه و نه الجفى حاله الضرورة القصوى  و بموافقه الل  يمكن االستثناء فى بعض القواعد اعاله

 اعتماده فى مجلس االداره فى اول اجتماع له .

 


