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 Date: 01/10/0100 التاريخ:                                                                                                                      

 

 0100لكرة الطاولة لعام    20األندية العربية /الدعوة الرسمية للمشاركة  في بطولة 
 

لكرة الطاولة   20دعوة أنديتكم املوقرة للمشاركة في بطولة األندية العربية /االتحاد األردني لكرة الطاولة تشرف ي 

 تحت إشراف من االتحاد العربي لكرة الطاولة و ذلك حسب التفاصيل التالية :   0100لعام  

 م البند البيان

 0 موعد البطولة م 8/0100/ 02 -01

 0 مكان إقامة البطولة . عمان / اململكة األردنية الهاشمية 

 2 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 لبطولة األندية العربية مع األخذ باالعتبار 

بالتعديالت املقرة من قبل االتحاد العربي لكرة الطاولة على هذه الالئحة 

وتقام املباريات وفق نظام سويثلنج كب الجديد ملسابقات الفرق كما 

يمكن االستعانة بالعب اجنبي واحد مع كل فريق حسب الشروط امللزمة 

 للو  من قبل االتحاد العربي لكرة الطاولة 
ً
 ةروف الصحية العامظنظرا

 ..طولة على نظام الفقاعة الفندقيةالبتقام التدابير االحترازية و 

 4 نظام اللعب

 1 القرعة .  01/18/0100سيتم إجراء القرعة الساعة الخامسة مساًء في يوم 
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سيقام حفل حفل عشاء رسمي لتبادل الهدايا التذكارية بتاريخ يحدد 

ذلك  يرتبط) الطاولة.بالتنسيق مع األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة 

 ( بالحالة الوبائية في حينه

 0 حفل العشاء الرسمي 

 . فرق األندية للرجال0

 . فرق األندية للسيدات 0

 1 مسابقات البطولة

فرق من فرق األندية  2يحق لكل اتحاد وطني عربي لكرة الطاولة ترشيح 

فرق من أندية السيدات للمشاركة في البطولة ، كما حدد  2للرجال و 

عدد الالعبين في كل فريق ستة  العبين على األكثر وثالثة العبين على األقل 

( ، 0( ، مساعد مدرب )0( ، مدرب )0( ،إداري )0إضافة الى رئيس وفد )

افق ) افق اعالمي )0( ، طبيب / معالج طبيعي )0حكم مر  (.  0( ، مر

 8 االشتراك 

رية وكما الجوائز التقديسيتم منح األندية الفائزة باملراكز الثالثة األولى 

  :يلي

 مسابقات فرق األندية للرجال 

 ميداليات ذهبية. 1كأس البطولة و:  املركز األول 

 ميداليات فضية  1 :املركز الثاني

 ميداليات برونزية  1ث : املركز الثال

 مسابقات فرق األندية للسيدات

 ميداليات ذهبية. 1كأس البطولة و : املركز األول 

 ميداليات فضية  1 : املركز الثاني

 ميداليات برونزية 1: املركز الثالث

 9 جوائز البطولة 
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 املعتمد من قبل االتحاد العربي/ مدير املنافسات عبد هللا هشام السيد  

 abdallahhesham584@gmail.com لكرة الطاولة إيميل إلكتروني :

 + 900110240180:هاتف 

  

 01 مدير املنافسات

  .  لكرة الطاولة تحاد العربياال/ سعيد لعناصري /   الحكم العام الدولي

االتحاد األردني لكرة من  عالء الدين عدنان كناني /مساعد الحكم العام 

 .الطاولة

 00 الحكم العام

تحاد اال سيقوم بتحكيم وإدارة مباريات البطولة الحكام املعتمدون لدى

لكرة الطاولة باإلضافة للحكام املصاحبون لفرق أنديتهم من  األردني

 الدول العربية .

 00 الحكام

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

برئاسة ممثل لجنة البطوالت واملسابقات باالتحاد العربي لكرة الطاولة 

  .و عضوية مدير منافسات البطولة وحكم عام البطولة

 04 لجنة الطعون 

 .Stag America plusنوع  اللون  سوداء  . طاوالت 0

 .***Stagنوع  نجوم بالستيكية بيضاء اللون  2.كرات 0

   Stagع .أرضية معتمدة من االتحاد الدولي لكرة الطاولة نو 2

 01 املعدات املستخدمة

 نجوم 1فندق  

( دوالر أمريكي  011)  مع الوجبات الثالثةالغرفة املفردة لشخص واحد 

 بالليلة الواحدة 

( دوالر أمريكي 091) الثالثة الوجباتالغرفة املزدوجة لشخصين مع 

 .بالليلة الواحدة 

 00 االقامة

mailto:abdallahhesham584@gmail.com
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 لل:  مالحظة هامة
ً
روف الصحية العامة والتدابير االحترازية ظنظرا

اقامة البطولة على نظام الفقاعة الفندقية ال يسمح باإلقامة خارج  و

 الفنادق الرسمية للبطولة .

ألردنية املن يلزم الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى اململكة 

عن جواز السفر وصورة وكاملة  ، يرجى إرسال صورة واضحة  الهاشمية

يرجى و  01/11/0109بموعد أقصاه  4،0شخصية بخلفية بيضاء مقاس 

 استخدام املاسح الضوئي السكانر.

 01 التأشيرات 

االلكتروني لالتحاد العربي لكرة  عاملوقعن طريق رابط البطولة في  -0

 الطاولة.

 بتاريخبموعد اقصاه استمارة املشاركة املبدئية )  مرفقة (  ارسال -

21/10/0100. 

افقة النهائية  وموعد الوصول واملغادرة ) مرفقة ( أخر  - استمارة املو

وترسل االستمارات إلى العناوين   01/11/0100موعد الستالمها بتاريخ 

 التالية :

 ايميل الكتروني   -عبد هللا هشام . مدير املنافسات  : السيد 0

abdallahhesham584@gmail.com 

د البري –االتحاد األردني لكرة الطاولة . اللجنة املنظمة للبطولة : 0

 )jor_ttf@yahoo.com(االلكتروني : 

 البريد االلكتروني  – . األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة الطاولة2

atta@arabtta.org    

 

 : تقديم طلبات املشاركة
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يحق لكل نادي مشارك في بطولة األندية العربية املشاركة بالعب أجنبي 

 محترف وفق الضوابط التالية : 

.الحصول على شهادة موثقة من الجهة املسؤولة في بلد 0

 الالعب تسمح له باللعب في النادي .

 . خطاب من اتحاد النادي املحلي يفيد بتسجيله في النادي.0

عب االجنبي املحترف وصورة عن . يجب أن يرسل اسم الال 2

جواز سفره والشهادات املطلوبة إلى االمانة العامة لالتحاد 

 : العربي لكرة الطاولة عبر البريد االلكتروني 

atta@arabtta.org 

قبل موعد البطولة بأسبوع على األقل أي بموعد اقصاه 

01/18/0100. 

قبول شهادة االستغناء الدولية املعتمدة لالعب االجنبي .يمكن 4

بااليميل على أن تكون صادرة من االيميل الرسمي ألخر اتحاد 

 مركزي مسجل فيه الالعب االجنبي .

.يجب على الالعب املحترف احضار شهادة االستغناء الدولية 1

 قبل موعد القرعة لالعتماد النهائي .

.األمانة العامة لالتحاد العربي هي الجهة ذات الصالحية في قبول 0

واعتماد أهلية الالعبين األجانب املشاركين مع أنديتهم و ال يحق 

ألي جهة االعتراض على قرارها أو التدخل في صالحياتها ضمن 

 .اللوائح والقوانين النافذة 

 

 09 الالعب املحترف 

mailto:atta@arabtta.org
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 االتحاد االردني لكرة الطاولة  رئيس طارق الزعبي   /   /. األستاذ  0

 jor_ttf@yahoo.com كتروني : اإللبريد ا

         11900110100111هاتف جوال :         

 لكتروني :، البريد اإلعبد العزيز رضا  أمين السر العام   /  . األستاذ 0

jor_ttf@yahoo.com 

  11900190829491هاتف جوال :    

 

 01 معلومات التواصل

 في بلدكم الثاني اململكة 
ً
 وسهال

ً
 األردنية الهاشميةأهال

 

 لكرة الطاولة االتحاد األردنيمع تحيات 

 

mailto:jor_ttf@yahoo.com
mailto:maher_sarouli1986@yahoo.fr

