
 
 

ي المدر�ي النسخة  نامج األولميب ٢٠٢٠- ٢٠١٩ ع�ش للعام الدرا�ي  الثالثةال�ب  

للبنات  - ئحة الخاصة بمنافسات كرة الطاولةلال ا  

 

. موعد المنافسات ١  

 و الفردي  الفرق بطولة * 

ي  ٢٠٢٠يناير   –  ١٩األحد الموافق يوم 
 فرق + فردي المستوى االبتدائئ

ف الموافق يوم         فرق المستوى اإلعدادي + فرق المستوى الثانوي ٢٠٢٠ – يناير  – ٢٠االثنني

 فردي المستوى اإلعدادي + فردي المستوى الثانوي    ٢٠٢٠ – يناير  – ٢١يوم الثالثاء الموافق 

  طالبات) ٣و�ثالثة ( ات ) العب٥(�حق ل�ل مدرسة المشاركة بف��ق واحد فقط بحد أق� خمسة ( •

ي بطوالت الفرق  كحد أدئف 
 . )�ف

ي بطوالت الفردي )٣(�حق ل�ل مدرسة المشاركة بثالثة ( •
 ) طالبات فقط �ف

ــج ل�افة الفائ��ن بالمرا�ز الثالثة األو� يوم  •  ٢٠٢٠-٤-١٧سيتم حفل التت��ــ

ي االند�ة او المنتخبات الوطن�ة مالحظة هامة:  
�حق ل�ل مدرسة المشاركة بطالب واحد فقط �كون مسجال �ف

ي االند�ة والمنتخبات الوطن�ة للمشاركة للمشار 
كة الفرد�ة. والمشاركة بطالب واحد فقط �كون مسجال �ف

 الفرق�ة. 

 –شارع رأس أبو عبود  –. مكان إقامة المنافسات: مركز االعداد والتدر�ب التابع لالتحاد القطري ل�رة الطاولة ٢

ق وفندق المار�وت (مدرسة الدوحة الثان��ة سا ) . مقابل منتجع �ش
�
بقا  

ي المدر�ي باالتحاد القطري لل��اضة المدرس�ة  . ٣ نامج األولميب . الجهة المنظمة       : اللجنة المنظمة لل�ب  



 
ف السار�ة وقواعد المنافسات الدول�ة وفق التعد٤ �الت . نظام اللعب          : تقام البطولة ع� أساس القوانني

  . االتحاد الدو�ي ل�رة الطاولة  من   المعتمدة 

ي المرا�ز الثالث األو�. ٥ 
ــع الم�دال�ات ع� الفائ��ن �ف . يتم توز�ــ  

ي المنافسات: ٦
. الفئات المشاركة �ف  

  البنات  : فئات 

ي فردي وفرق المستوى 
٢٠١٤ - ٢٠٠٨  مموال�د عا االبتدائئ  

  ٢٠٠٧ – ٦٢٠٠ – ٥٢٠٠اإلعدادي موال�د عام  ستوى فردي وفرق الم

   ٢٠٠٤ -٢٠٠٢موال�د عام  ستوى الثانوي فردي وفرق الم

المنافسات:  ة.  مدير ٧   

  جنة ر�اضة المرأة القط��ة . ل –مديرة فرق كرة الطاولة  –ة / نوال الدو�ي الس�د 

 : ي
وئف �د االل��ت  ال�ب

E-mail:  (nawal_aldosari@hotmail.com) 

لجنة . الحكم العام وحكام المنافسات: س�قوم بتحك�م و�دارة مبار�ات المنافسات الحكام المعتمدون لدى ٨

. ر�اضة المرأة القط��ة  

. المعدات المستخدمة: طاوالت ن�ع (جوال) لون أزرق. ٩  

نجوم  ٣كرات كرة طاولة ن�ع (ستاج) لون اب�ض بالست�ك�ة فئة                            

) أرض�ة الملعب (مطاط�ة معتمدة من قبل االتحاد الدو�ي ل�رة الطاولة ن�ع ترافل�كس                         



 
١٠ . ي المدر�ي نامج األولميب ي لل�ب

وئف ي الموقع االل��ت
. تقد�م استمارات المشاركة حسب ما هو محدد �ف  

www.qatarsop.com 

ــخ أخر موعد ال  -  .  ٢٠٢٠ر يناي ١٢ستالم استمارة المشاركة بتار�ــ  

ي المدر�ي بانتظام من أجل معرفة جميع  نامج األولميب ي الرس�ي الخاص بال�ب
وئف ير�ب ز�ارة الموقع االل��ت

. المعلومات المستجدة  

ي المدر�ي الصادرة عن اللجنة ١١ نامج األولميب ي الالئحة التنظ�م�ة العامة لل�ب
. تتبع كافة التعل�مات الموجودة �ف

  ٢٠٢٠ – ٢٠١٩ ع�ش للعام الدرا�ي  الثالثةالمنظمة للنسخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Schools Olympic Program 

13th Edition Table Tennis regulation – Girls 

 

 

* Schedule of competitions 

-Team competitions & Individual Tournament 

The Primary stage on Sunday, January 19, 2020 (Team competitions & 

Individual Tournament) 

The Preparatory stage & The Secondary School (Team competitions) on 

Monday, January 20, 2020. 

 The Preparatory stage & The Secondary School (Individual Tournament) 

on Tuesday, January 21, 2020. 

• (Each School has the right to participate in one team only up to a 

maximum of five (5) players and three (3) students at a minimum in 

the Team competitions). 

• (Each school has the right to participate in three (3) students only in 

the Individual Tournament). 

 

-Coronation ceremony for the winners will be held on 17-04-2020 



 
-Important Note: Each School is allowed to participate with ONLY ONE (1) 

student registered to a Club or a Qatar National Team member in the 

individual competition and ONLY ONE (1) student registered to a Club or a 

Qatar National Team member in the team’s competition. 

2. Place of residence competitions: Qatar Table Tennis Training Center - 

Ras Abu Aboud Street - Opposite Marriott Hotel (formerly Doha Secondary 

High School). 

3. Organizing Committee: School Olympic Program / Qatar School Sports 

Association. 

4. The system of play: The tournament is held on the basis of the laws in 

force and the rules of international competitions according to the 

amendments adopted by the International Table Tennis Federation. 

5. Medals will be awarded to all three first teams and singles. 

6.Categories participating in competitions: 

 (Girls Categories)  

Single and teams Primary stage born in 2008 - 2014 

Single and teams Preparatory School born in 2005 – 2006- 2007 

Single and teams Secondary School born in 2002-2003- 2004 

7. Director of Competitions: Mrs. Nawal Aldosari. 

 - Director of the teams of the Qatar Women Sports Committee. 

E-mail:   (nawal_aldosari@hotmail.com). 

8. The referee and the referees: The referees will be judged and managed 

by the referees accredited by the Qatar Women Sports Committee. 

9. Equipment used: 

-Tables type (Joola) blue color. 

mailto:nawal_aldosari@hotmail.com


 
-Table Tennis Balls Type (Stag) Color White Plastic Class 3 Stars 

-Flooring (rubber approved by the International Table Tennis Association 

Trafallex) 

10. Submission of participation forms as specified in the website of the 

Olympic School Program. 

www.qatarsop.com 

Please visit regularly SOP Website for the latest updates. 

- Deadline for receipt of participation form on, January 12, 2020. 

11. Follow all instructions in the General Regulations of the School 

Olympic Program issued by the Organizing Committee for the 13th 

Edition of the academic year 2019 - 2020 

 

http://www.qatarsop.com/

