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 80/80/0802التاريخ : 

 0802بطولة العربية لكرة الطاولة لعام  الالدعوة الرسمية للمشاركة في 

تحت إشراف من   0802في البطولة العربية لكرة الطاولة لعام  للمشاركة تكم لكرة الطاولة بدعو االتحاد االردني شرف تي

 : و ذلك حسب التفاصيل التالية االتحاد العربي لكرة الطاولة 

 

 م البند البيان

 2 موعد البطولة م0/0802/ 20–28

 0 مكان إقامة البطولة عمان / اململكة األردنية الهاشمية.

 3 الجهة املنظمة لكرة الطاولة  بإشراف االتحاد العربي لكرة الطاولة االتحاد األردني

تقام البطولة على أساس القوانين السارية وقواعد املنافسات الدولية وفق 

التعديالت املعتمدة من االتحاد الدولي و االتحاد العربي لكرة الطاولة وحسب 

 ما ورد في اللوائح العامة ملسابقات البطوالت العربية العامة و اللوائح الخاصة

ى بل االتحاد العربي لكرة الطاولة علمع األخذ باالعتبار بالتعديالت املقرة من ق

 للضروف الصحية العامة و  و  هذه الالئحة
ً
طولة لباتقام التدابير االحترازية نظرا

 .على نظام الفقاعة الفندقية

 4 نظام اللعب

 5 القرعة .مساء  الخامسةالساعة  9/0/0802سيتم إجراء القرعة يوم 

 فرق و فردي وزوجي للفئات العمرية املختلفة : 
ً
 وكما هو مبين تاليا

. 0882من مواليد عام  فرق رجال وفرق سيدات -2
ً
 فأكبر عمرا

 0 مسابقات البطولة
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 0880سنة من مواليد عام  29فرق شباب وشابات  تحت  -0

   0880 سنة من مواليد عام 25فرق ناشئين وناشئات تحت  -3

 0880 من مواليد عام  23فرق أشبال و شبالت تحت  -4

  0828 سنة من مواليد 22 فرق براعم و برعمات تحت -5
ً
  فأصغر عمرا

تقام جميع مسابقات الفرق على نظام سويثلنج كب الجديد ) خمسة لقاءات 

بطولة فرق البراعم والبرعمات فتقام على نظام كوربيلون كب  باستثناء( فردية 

بمشاركة العبان أو ثالثة العبين أو أربعة العبين في املباراة ويكون ترتيب 

 يلي )فردي فردي زوجي فردي فردي (  اللقاءات كما

 :  و تقام املسابقات الفردية التالية

. 0882عام من مواليد  سيدات و فردي و زوجي رجال  -2
ً
  فأكبر عمرا

 0880من مواليد عام سنة  29تحت و زوجي شباب وشابات فردي -0

   0880 من مواليد عامسنة  25ناشئين وناشئات تحت ردي و زوجي ف -3

 0880 من مواليد عام سنة 23أشبال و شبالت تحت ردي و زوجي ف -4

  0828 عام من مواليدفأصغر  سنة  22براعم و برعمات تحت ردي و زوجي ف -5

ذكورة في بطوالت الفرق امل عمرية بفريق واحد لكل فئة املشاركة كل دولةيحق ل 

ئة من واحد لكل ف زوجيو فريق  الفرديالعبان والعبتان لكل فئة في و   . بأعاله

 و يحق لكل اتحاد ترفيع العب واحد فقط و العبةالفئات املذكورة 

 7 االشتراك 
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ً
 الى فئة عمرية  أكبر عمرا

ً
اد يختارها االتح واحدة فقط من الفئة األصغر  عمرا

قط فوالعبة واحدة العب واحد  ترفيع  الوطني املشارك في مسابقات الفرق و 

  في مسابقات الفردي و الزوجي 
ً
 الى فئة عمرية  أكبر عمرا

ً
 من الفئة األصغر  عمرا

   يختارها االتحاد الوطني املشارك .

 تقديريةالجوائز ال في كل مسابقة  باملراكز الثالثة األولىين سيتم منح الفائز 

 . حسب النظم املتبعة

 0 جوائز البطولة 

مدير املنافسات املعتمد من قبل االتحاد العربي لكرة  -/ ماهر بن احمد  السيد

 إلكتروني :الطاولة إيميل  

benahmedmaher@hotmail.fr 

 9 مدير املنافسات

لكرة  االتحاد العربي -سعيد لعناصري / الجزائري  الحكم العام الدولي 

 من االتحاد األردني كنانيعالء الدين عدنان / مساعد الحكم العام ،     الطاولة

   لكرة الطاولة.

 28 الحكم العام

االتحاد سيقوم بتحكيم وإدارة مباريات البطولة الحكام املعتمدون لدى 

 لكرة الطاولة باإلضافة للحكام املصاحبون من الدول العربية . االردني 

 22 الحكام

 20 مقيم الحكام  رئيس لجنة الحكام العرب . –األستاذ  / ناجي عبد ربه العجي 

برئاسة ممثل لجنة البطوالت و املسابقات باالتحاد العربي لكرة الطاولة و 

  .عضوية مدير منافسات البطولة وحكم عام البطولة

 

 

 23 لجنة الطعون 
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 .Stag America plusنوع  اللون  سوداءطاوالت  .2

 .***Stagنوع  نجوم بالستيكية بيضاء اللون  3كرات  .0

  Stagع من االتحاد الدولي لكرة الطاولة نو أرضية معتمدة  .3

 24 املعدات املستخدمة

 نجوم 5الخيار األول :   فندق 

 .شاملة الوجبات الثالثة ( دوالر أمريكي بالليلة الواحدة 278الغرفة املفردة )  

 .شاملة الوجبات الثالثة بالليلة الواحدة  ( دوالر أمريكي 298الغرفة املزدوجة ) 

اقامة مالحظة هامة   للضروف الصحية العامة و التدابير االحترازية و
ً
: نظرا

البطولة على نظام الفقاعة الفندقية ال يسمح باإلقامة خارج الفنادق 

 الرسمية للبطولة .

 25 االقامة

ال ، يرجى إرساالردن ملن يلزم الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 

عن جواز السفر و صورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس كاملة  صورة واضحة 

  السكانر( ) يرجى استخدام املاسح الضوئي ،2/7/0802بموعد أقصاه  4،0

 20 التأشيرات

 

  االلكتروني لالتحاد العربي لكرة الطاولة ععن طريق رابط البطولة في املوق -

 (www.arabtta.org ) 

إستمارة املشاركة املبدئية )  مرفقة ( اخر موعد الستالمها بتاريخ   -

38/80/0802. 

 

 : تقديم طلبات املشاركة

 

27 

http://www.arabtta.org/
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افقة النهائية  و موعد الوصول واملغادرة  أخر موعد الستالمها  - استمارة املو

 م  0802/ 28/87 بتاريخ

 :ترسل االستمارات إلى و 

 الكتروني ايميل   - السيد / ماهر بن احمد . مدير املنافسات  : 2

benahmedmaher@hotmail.fr 

  البريد االلكتروني – لكرة الطاولة االتحاد االردني . اللجنة املنظمة للبطولة :0

 jor_ttf@yahoo.com  

 البريد اإللكتروني  -ة . األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة الطاول3

 atta@arabtta.org    

   لكرة الطاولة االتحاد االردني  - طارق الزعبي  / . األستاذ2

   jor_ttf@yahoo.com كتروني : اال البريد

         88900770500877:         هاتف جوال 

 ،  لالتحاد األردني لكرة الطاولة أمين السر العام  - عبد العزيز رضا /. األستاذ 0

 jor_ttf@yahoo.com البريد االلكتروني :

   88900790039495   :هاتف جوال  

 

 

 في بلدكم الثاني 
ً
 وسهال

ً
 ردناأل أهال

  ردني لكرة الطاولةاالتحاد األ  مع تحيات

 20 معلومات التواصل
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