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• الشروط : 	
يتكون فريق اجلامعة من ) 5 ( لعبني  بحد اأق�سى.. 1

تقام البطولة يف امل�سابقات التالية :. 2

بطولة الفردى.	•

بطولة الزوجي.	•

بطولة الفرق. 	•

لكل لعب احلق يف ال�سرتاك يف مباريات الفردي والزوجي و الفرق.. 3

يمُ�سمح بت�سجيل عدد ) 2 ( لعبني يف بطولة الفردي.. 4

يمُ�سمح بت�سجيل عدد ) 1 ( فريق زوجي مكون من عدد ) 2 ( لعبني يف بطولة الزوجي.. 5

يمُ�سمح بت�سجيل فريق من ) 3 ( لعبني يف بطولة الفرق.. 6

تقام البطولة على طاولت معتمدة من الحتاد الدويل لكرة الطاولة.. 7

تقام بطولة الفردي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.. 8

تقام بطولة الزوجي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.. 9

تقام بطولة الفرق بطريقة دوري املجموعات من دور واحد، والنهائي لأوائل املجموعات بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.. 10

على . 11 ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحتاد  و�سعار  اجلامعة  �سعار  اإ�سافة  �سرورة 

قم�سان الالعبني.

املباريات . 12 واإدارة  حتكيم  يف  الدويل  القانون  يطبق  اأعاله  املو�سحة  البنود  عدا  فيما 

ح�سب اآخر التعديالت.

يمُعقد الجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.. 13

اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية . 14

قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 15

كرة الطاولة
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• الجامعات المشاركة :	
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة املجمعةجامعة امللك �سعود

جامعة �سقراءجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة الباحةجامعة طيبة 

كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبيةجامعة اأم القرى

جامعة امللك خالدجامعة امللك عبد العزيز

جامعة الأمري حممد بن فهد الأهليةجامعة الطائف

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحيةجامعة الق�سيم

جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيزجامعة اجلوف

كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقيةجامعة امللك في�سل

جامعة دار العلومجامعة جازان

جامعة املعرفةجامعة جدة

جامعة حلدود ال�سماليةجامعة جنران

-كليات عنيزة الأهلية




