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2019لكرة الطاولة لعام    31الدعوة الرسمية للمشاركة  في بطولة األندية العربية /  
 

لكرة الطاولة بدعوة أنديتكم الموقرة للمشاركة في بطولة األندية العربية  الملكية المغربيةتتشرف الجامعة  
 :اولة و ذلك حسب التفاصيل التاليةتحت إشراف من االتحاد العربي لكرة الط  2019لكرة الطاولة لعام    31/

 م البند البيان

. م 9/2019/  9 – 3  1 موعد البطولة 

 2 مكان إقامة البطولة  مدينة أكادير . –قاعة االنبعاث 

لكرة الطاولة  بإشراف االتحاد العربي  الملكية المغربيةالجامعة 

 لكرة الطاولة

 3 الجهة المنظمة

تقام البطولة على أساس القوانين السارية وقواعد المنافسات الدولية 

وفق التعديالت المعتمدة من االتحاد الدولي و االتحاد العربي لكرة 

الطاولة وحسب ما ورد في اللوائح العامة لمسابقات البطوالت 

العربية العامة و اللوائح الخاصة لبطولة األندية العربية مع األخذ 

بالتعديالت المقرة من قبل االتحاد العربي لكرة الطاولة  باالعتبار

على ىذه الالئحة وتقام المباريات وفق نظام سويثلنج كب الجديد 

 4 نظام اللعب
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لمسابقات الفرق كما يمكن االستعانة بالعب اجنبي واحد مع كل 

 فريق حسب الشروط الملزمة من قبل االتحاد العربي لكرة الطاولة .

يوم مساًء في والنصف الساعة الخامسة سيتم إجراء القرعة 
02/9/2019  

 5 القرعة

سيقام حفل حفل عشاء رسمي لتبادل الهدايا التذكارية بتاريخ يحدد 

 بالتنسيق مع األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة الطاولة.

 6 حفل العشاء الرسمي 

. فرق األندية للرجال1  

. فرق األندية للسيدات 2  

 7 مسابقات البطولة

فرق من فرق  3كل اتحاد وطني عربي لكرة الطاولة ترشيح يحق ل

  فرق من أندية السيدات للمشاركة في البطولة ، 3األندية للرجال و 

العبين على األكثر  ستة كما حدد عدد الالعبين في كل فريق 

( ، 1( ،إداري )1فد )وثالثة العبين على األقل إضافة الى رئيس و 

( ، طبيب / 1( ، حكم مرافق )1( ، مساعد مدرب )1مدرب )

(.  1( ، مرافق اعالمي )1معالج طبيعي )  

 8 االشتراك 
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 ) سيتم منح األندية الفائزة بالمراكز الثالثة األولى مبلغ وقدره

كما يلي :  عشرون ألف دوالر أمريكي (20000$  

 مسابقات فرق األندية للرجال 

$ ( خمسة اآلف دوالر أمريكي.5000المركز األول مبلغ )    

$ ( ثالثة اآلف دوالر أمريكي.3000المركز الثاني مبلغ )   

$ ( ألفي  دوالر أمريكي.2000المركز الثالث مبلغ )   

 مسابقات فرق األندية للسيدات

$ ( خمسة اآلف دوالر أمريكي.5000المركز األول مبلغ )    

$ ( ثالثة اآلف دوالر أمريكي.3000) المركز الثاني مبلغ   

$ ( ألفي  دوالر أمريكي2000المركز الثالث مبلغ )   

 9 جوائز البطولة 

/ مدير المنافسات المعتمد من قبل االتحاد  محمد عبداهللالسيد  
 العربي لكرة الطاولة إيميل إلكتروني 

mabdullah@olympic.qa  

 10 مدير المنافسات

إيميل مصر  من محمد رفعت بسيونيالسيد  الدوليالحكم العام 

bassyonim@gmail.com 

 11 الحكم العام
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الجامعة الملكية المغربية يحدد الحقاً من قبل مساعد الحكم العام 

  لكرة الطاولة

سيقوم بتحكيم وإدارة مباريات البطولة الحكام المعتمدون لدى 

لكرة الطاولة باإلضافة للحكام  الملكية المغربيةالجامعة 

 المصاحبون لفرق أنديتهم من الدول العربية .

 

 12 الحكام

برئاسة ممثل لجنة البطوالت والمسابقات باالتحاد العربي لكرة 

لة وحكم عام البطولةالطاولة و عضوية مدير منافسات البطو   

  

 13 لجنة الطعون 

Stag America plus زرقاء اللون. طاوالت. 1   

Stag*** نجوم بالستيكية بيضاء اللون. 3كرات .2  

نوع  من االتحاد الدولي لكرة الطاولةمعتمدة أرضية .3  

Stag  

 
 

 14 المعدات المستخدمة
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 الخيار األول : فندق )رويال أطلس ( فندق 5 نجو م
الغرفة المفردة لشخص واحد مع االفطار ) 155 ( دوالر أمريكي 

 بالليلة الواحدة 
الغرفة المفردة لشخص واحد مع االفطار والعشاء  ) 175 ( دوالر 

 أمريكي بالليلة الواحدة 
الغرفة المزدوجة لشخصين  مع االفطار ) 180( دوالر أمريكي 

 بالليلة الواحدة 
الغرفة المزدوجة لشخصين مع االفطار والعشاء )200( دوالر 

 أمريكي بالليلة الواحدة.
 الخيار الثاني فندق أنزي طور ) 4 نجوم(

الغرفة المفردة لشخص واحد  مع 3 وجبات  ) 100 ( دوالر 
 أمريكي بالليلة الواحدة

 الغرفة المزدوجة لشخصين3 وجبات )160( دوالر أمريكي بالليلة.
مالحظة ىامة : الوفود التي ال ترغب باستخدام الفنادق الرسمية 

للبطولة سيتم استيفاء مبلغ )100$( دوالر أمريكي عن كل فرد وال 
تتحمل اللجنة المنظمة النقل من وإلى المطار ومن وإلى صالة 

المباريات ويتم دفع رسم االشتراك للمقيمين خارج الفنادق الرسمية 
 للبطولة قبل موعد إجراء القرعة. 

 15 االقامة
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لمن يلزم الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى المملكة 
المغربية ، يرجى إرسال صورة واضحة عن جواز السفر وصورة 

شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4،6 بموعد أقصاه 2019/07/15 
.يرجى استخدام الماسح الضوئي السكانرو   

 16 التأشيرات 

المشاركة المبدئية )  مرفقة ( اخر موعد الستالمها  استمارة  -
 بتاريخ 2019/07/10.

استمارة الموافقة النهائية  وموعد الوصول والمغادرة ) مرفقة (  -
أخر موعد الستالمها بتاريخ 2019/08/01 وترسل االستمارات 

 إلى العناوين التالية :
الكتروني ايميل  -محمد عبد اهلل . مدير المنافسات  : السيد 1  

mabdullah@olympic.qa 
  لكرة الطاولة لملكية المغربيةالجامعة ا: . اللجنة المنظمة للبطولة 2

  السيد / منقد الحاجي 
E-mail:   (frmtt2012.maroc@yahoo.com) 

E-mail: 
FRMTTchamparabia@gmail.com 

العامة لالتحاد العربي لكرة الطاولة. األمانة 3  
E-mail:   ( atta@arabtta.org( 

 تقديم طلبات المشاركة :
 

17 

mailto:frmtt2012.maroc@yahoo.com
mailto:FRMTTchamparabia@gmail.com
mailto:atta@arabtta.org
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و يمكن التسجيل االلكتروني عبر موقع االتحاد العربي لكرة 
 الطاولة

www.arabtta.org    
) بالدخول الى صفحة كل اتحاد وطني عربي عبر كلمة السر 

 المرسلة لالتحادات بوقت سابق ( 
يحق لكل نادي مشارك في بطولة األندية العربية المشاركة بالعب 

 أجنبي محترف وفق الضوابط التالية : 
.الحصول على شهادة موثقة من الجهة المسؤولة في بلد 1

 الالعب تسمح لو باللعب في النادي .
. خطاب من اتحاد النادي المحلي يفيد بتسجيلو في 2

 النادي.
الالعب االجنبي المحترف وصورة  اسم. يجب أن يرسل 3

عن جواز سفره والشهادات المطلوبة إلى االمانة العامة 
 لالتحاد العربي لكرة الطاولة عبر البريد االلكتروني 

atta@arabtta.org  
قبل موعد البطولة بأسبوع على األقل أي بموعد اقصاه 

.2019/08/25 
 

 18 الالعب المحترف 

http://www.arabtta.org/
mailto:atta@arabtta.org
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.يمكن قبول شهادة االستغناء الدولية المعتمدة لالعب 4
االجنبي بااليميل على أن تكون صادرة من االيميل الرسمي 

االجنبي .ألخر اتحاد مركزي مسجل فيو الالعب   
.يجب على الالعب المحترف احضار شهادة االستغناء 5

 الدولية قبل موعد القرعة لالعتماد النهائي .
.األمانة العامة لالتحاد العربي ىي الجهة ذات الصالحية 6

في قبول واعتماد أىلية الالعبين األجانب المشاركين مع 
أنديتهم و ال يحق ألي جهة االعتراض على قرارىا أو 

.تدخل في صالحياتها ضمن اللوائح والقوانين النافذة ال  

لجميعع المشعاركين معن مختلعف   TTXسيتم اقامة بطولة احتفالية 
المسعععميات ) إدارة، العبعععين ، منظمعععين ، معععدربين ، مشعععاركين ( يعععوم 

 على شاطىء مدينة أكادير . 2019 -9-7السبت الموافق 

 19 الفعاليات المصاحبة

رئعععيس الجامععععة الملكيعععة المغربيعععة  األسعععتاذ منقعععذ الحعععاجي/ .1
 .لكرة الطاولة

إيميععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل إلكترونععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي: 
frmtt2012.maroc@gmail.com 

 00212.661.39.03.99ىاتف محمول: 

 20 معلومات التواصل
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األسععععتاذ عبععععدالغني سععععباطة أمععععين المععععال للجامعععععة الملكيععععة  .2
 المغربي لكرة الطاولة

البريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد اإللكترونعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي: 
frmtt2012.maroc@gmail.com 

00212.661.39.03.99ىاتف جوال:   
 

المملكة المغربية ىاًل وسهاًل في بلدكم الثاني أ  
 

ةلكرة الطاول  الملكية المغربيةالجامعة  مع تحيات  


