اسم الرياضة :التنس
هل تجارب األداء أو التصفيات للعامة والعبين األندية واالتحادات أو مقتصرة فقط على العبين األندية واالتحادات؟


العبي األندية واالتحادات والمراكز والعامة

أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالرجال:
م

مسمى تجارب األداء أو التصفيات

المدينة

الملعب أو الصالة

التاريخ يوم -شهر -سنه

1

التصفيات التأهيلية لدورة األلعاب السعودية
الرياض  2022للرجال

الراكة

مدينة األمير سعود بن
جلوي الرياضية

2022 / 9 / 10 – 8

أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالسيدات:
م

مسمى تجارب األداء أو التصفيات

المدينة

الملعب أو الصالة

1

التصفيات التأهيلية لدورة األلعاب السعودية
الرياض  2022للسيدات

الرياض

مالعب االتحاد السعودي
للتنس بالستين

التاريخ يوم – شهر -سنه
8

– 2022 / 9 / 10

الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الالعبين والالعبات الراغبين في التسجيل في تجارب األداء أو التصفيات متضمنة
العمر:
أوالً :منافسات السيدات













فرز المسجالت من الالعبات في رابط دورة األلعاب السعودية الرياض  2022ويتأهل تلقائيًا أفضل  4مصنفات من واقع
تصنيف االتحاد السعودي لالعبي التنس االتحاد الدولي للموسم المنصرم.
اختيار  32العبة مسجلة وفق تصنيف االتحاد السعودي للتنس وأولوية التسجيل.
عمل تصفيات من دور  32حتى دور  8ليتأهل  8العبات.
عمل تصفية من دور  8للخاسرات في دور  16ليتأهل  3العبات.
تقام مباريات دور  32يوم الخميس .2022 / 9 / 8
تقام مباريات دور  16ودور  8للخاسرات يوم الجمعة .2022 / 9 / 9
تقام يوم السبت  2022 / 9 / 10تصفية الخاسرين من دور  8حتى نهاية التصفيات.
تقام التصفية في منطقة الرياض (مالعب االتحاد السعودي للتنس بالستين).
بطاقة مشاركة لالعبة يتم ترشيحاها من اللجنة المنظمة لأللعاب السعودية.
يكون عدد المشاركات من الالعبات في دورة األلعاب السعودية  16العبة في منافسات الفردي.
تشارك الالعبات السعوديات والمقيمات من أم سعودية والمواليد والمقيمات في التصفيات.
يشارك في البطولة العبات الدرجة األولى (فوق  18سنة) ويستكمل الجدول بالعبات درجة الشباب في حال عدم اكتمال
العدد المطلوب.

ثانيًا :منافسات الرجال


فرز المسجلين من الالعبين في رابط دورة األلعاب السعودية الرياض  2022ويتأهل تلقائيًا أفضل  4مصنفين من واقع
تصنيف االتحاد السعودي لالعبي التنس واالتحاد الدولي للموسم المنصرم.













بطاقة مشاركة لالعب يتم ترشيحه من اللجنة المنظمة لأللعاب السعودية.
يشارك في البطولة العبي الدرجة األولى (فوق  18سنة) ويستكمل الجدول بالعبي درجة الشباب في حال عدم اكتمال
العدد المطلوب.
اختيار  64العب مسجل وفق تصنيف االتحاد السعودي للتنس وأولوية التسجيل.
عمل تصفيات من دور  64حتى دور  8ليتأهل  8العبين.
عمل تصفية من دور  8للخاسرين في دور  16ليتأهل  3العبين.
يكون عدد المشاركات من الالعبين في دورة األلعاب السعودية  16العب في منافسات الفردي.
تقام مباريات دور  64يوم الخميس .2022 / 9 / 8
تقام مباريات دور  32ودور  16يوم الجمعة .2022 / 9 / 9
تقام يوم السبت  2022 / 9 / 10تصفية الخاسرين من دور  16حتى نهاية التصفيات.
تقام التصفية في المنطقة الشرقية (مدينة األمير سعود بن جلوي بالراكة).
يشارك الالعبين السعوديين والمقيمين من أم سعودية والمواليد والمقيمين في التصفيات.

