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 نظام بطوالت الاتحاد الدولي الجديد 
 ملاذا تمت هذه التغييرات ؟

 من عام 
ً
 لكرة السلة في كل أنحاء  7102إن الرزنامة الجديدة لالتحاد الدولي و نظام بطوالته الجديد الذي يبدأ اعتبارا

ً
 جديدا

ً
يفتح عصرا

املشجعين في كافة أنحاء مباراة للمنتخبات الوطنية بوجود ماليين من  0721من أفضل الالعبين خالل  0861العالم و هو نظام يشارك 

 .العالم

 :إن املنتخبات الوطنية هي بمثابة القطار الذي يحمل كرة السلة في كل بلد إلى البلدان ألاخرى و في النظام الحالي للبطوالت 

 .ال تلعب املنتخبات الوطنية على أرضها -

 .خالل الصيف بطوالت املنتخبات الوطنية في البلدان املختارة الستضافة البطوالت تجري فقط -

 .ال يوجد نظام سهل الاتباع للتأهل عن طريق البطوالت القارية الخمسة -

 .يوجد فجوات زمنية كبيرة في طريق التأهل إلى البطوالت الرئيسية -

 .على أرضهالكرة السلة على عكس الرياضات ألاخرى ال يوجد مباريات نظامية لجميع املنتخبات الوطنية  -

 .يجب أن توضع قيد الدراسةن مع منتخباتهم الوطنية في البطوالت الرئيسية هي مسألة لالعبين املميزياملستقبلية شاركة امل -

 .أن نمو كرة السلة في بلد ما يجب إلاشارة إليه و إظهاره و دعمه -

 .الجدوى الاقتصادية للنظام الحالي هي في وضع مخاطرة في بيئة متغيرة تسعى جميع الرياضات إلى تحسين موقعها فيها -

ك و جهد كبير على الالعبين الدوليين الذين يدخلون إلى منافسات البطوالت في الصيف بعد نهاية موسم ألاندية هناك استهال -

 .مباشرة

 .ال يوجد إمكانية لتطور الاتحادات املحلية إذا بقيت نفس املنتخبات تلعب و تحصد البطوالت -

 7102ام البطوالت الحالي حتى عام نظ
7108 7102 7102 7102 

  آب أيلول     أيلول    آب أيلول     آب 

 ألالعاب ألاوملبية 

 7108دي جانيرو  ريو

 البطوالت القارية

 بطولة إفريقيا

 بطولة دول أمريكا

 بطولة آسيا

 بطولة أوروبا

 بطولة أوقيانوسيا

 بطولة العالم لكرة السلة

 البطوالت القارية

 بطولة إفريقيا

 بطولة دول أمريكا

 بطولة آسيا

 بطولة أوروبا

 بطولة أوقيانوسيا
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 من 
ً
 7102النظام الجديد اعتبارا

 التاريخ البطولة

 -أمريكا  دول  بطولة -إفريقيا  بطولة: القارية  البطوالت

 أوقيانوسيا بطولة -أوروبا  بطولة  -آسيا  بطولة
 7102أيلول  –آب 

 تصفيات كأس العالم 

 كل فريق يلعب مباريات على أرضه و خارج أرضه

 7102تشرين الثاني 

 7106تشرين الثاني  –أيلول  –حزيران  –شباط 

 7102شباط 

 7102أيلول  (منتخب 27) كأس العالم لكرة السلة

 تصفيات البطوالت القارية

 كل فريق يلعب مباريات على أرضه و خارج أرضه

 7102تشرين الثاني 

 7171شباط 

 7171حزيران  7171تصفيات ألالعاب ألاوملبية 

 7171آب  7171ألالعاب ألاوملبية 

 تصفيات البطوالت القارية

 كل فريق يلعب مباريات على أرضه و خارج أرضه

 7171تشرين الثاني 

 7170شباط 

 -أمريكا  دول  بطولة -إفريقيا  بطولة: القارية  البطوالت

 أوقيانوسيا بطولة -أوروبا  بطولة  -آسيا  بطولة
 7170أيلول  –آب 

 تصفيات كأس العالم 

 مباريات على أرضه و خارج أرضهكل فريق يلعب 

 7170تشرين الثاني 

 7177تشرين الثاني  –أيلول  –حزيران  –شباط 

 7172شباط 

 7172أيلول  (منتخب 27)كأس العالم لكرة السلة 

 

 التغييرات ألاساسية

  للتعارض مع ألاحداث الرياضية  .... 7172 – 7172و من ثم تجري كل أربعة أعوام  7102نقل بطولة كأس العالم حتى عام 
ً
و ذلك تفاديا

 .البارزة

  أيلول  –حزيران  –شباط  –تشرين الثاني : نوافذ هي 8هناك سنتان من التصفيات قبل كل بطولة عالم تلعب فيها املباريات ضمن– 

 .شباط –تشرين الثاني 

  تتوزع كما يلي 27بطولة كأس العالم تتضمن 
ً
 :فريقا

 فريق من أوروبا 07  -أوقيانوسيا / فرق من آسيا  2  -فرق من دول أمريكا  2 –ق من إفريقيا فر  2 –البلد املضيف 

     التأهل لأللعاب ألاوملبية يكون من خالل بطولة العالم و من التصفيات املؤهلة لأللعاب ألاوملبية. 

  في مرحلة التصفيات في مجموعة آسيا و املحيط 
ً
 .الهادئ و ذلك لضمان مباريات تنافسيةآسيا و أوقيانوسيا تلعبان معا
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  و يكون لها نظام تصفيات مشابه يبدأ بعد كل بطولة عالم و .... (  7170 – 7102)تقام جميع البطوالت القارية مرة كل أربع سنوات

خالل ألالعاب  ما عدا النوافذ التي تكون ( شباط –تشرين الثاني  –أيلول  –حزيران  –شباط  –تشرين الثاني )ضمن نفس النوافذ 

 .ألاوملبية الصيفية

 نظام التأهل لبطوالت كأس العالم
 من عام 

ً
و ذلك يعكس مختلف مستويات النوعية و يضمن وجود املباريات   Bو   Aسيتم تأسيس نظام أمثل يتألف من درجتين  702اعتبارا

 لنتائجها السابقة في الدورا
ً
 عليه يتم تقسيم الفرق تبعا

ً
فرق تلعب بنظام مفتوح فيه  2أو  2ت املاضية إلى مجموعات من التنافسية و بناءا

 .صعود و هبوط

  61من   Aتتكون الدرجة 
ً
 :و هي الفرق التي تلعب تصفيات كأس العالم فريقا

 (.فريق من أوروبا 27 –فريق من أمريكا  08 –فريق من آسيا و املحيط الهادئ  08 –فريق من إفريقيا  08)

 باقي الفرق   Bو تضم الدرجة 

معايير محددة من حيث املنشآت و املالعب و البنى التحتية و التنظيم الستضافة مباريات تجري الصعيد   Aيجب أن تحقق فرق الدرجة  

 .الدولي

 املرحلة ألاولى: 

إلى مجموعات كل  Aتقسم فرق الدرجة 

 على ذلك فإن  2مجموعة تضم 
ً
فرق و بناءا

تصفيات كأس العالم للكل من قارات إفريقيا 

 2املحيط الهادئ و أمريكا تضم /و آسيا

في  Aألن فرق الدرجة  A-B-C-D مجموعات

 .فريق 08تلك القارات تضم 

مجموعات  6بينما تضم تصفيات قارة أوروبا 

 27في أوروبا عددها  Aألن فرق الدرجة 

 .فريق

يلعب كل فريق في املرحلة ألاولى من 

مباريات  2مباريات على أرضه و  2التصفيات 

 .خارج أرضه

حتى شباط و  7102من تشرين الثاني )

 (7106حزيران 

فرق من كل مجموعة إلى  2تتأهل أول 

املرحلة الثانية أي يتأهل للمرحلة الثانية من 

املحيط /قيا و آسياالتصفيات في قارات إفري

فريق بينما يتأهل  07الهادئ و أمريكا 

للمرحلة الثانية من التصفيات في قارة أوروبا 

 .فريق 72
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لتحديد  Bتلعب مع الفرق ألاولى من الدرجة ( الفرق ذات املركز الرابع من كل مجموعة)الفرق التي لم تتأهل للمرحلة الثانية 

 .ين للدورة القادمةالفرق التي ستصعد أو تهبط بين الدرجت

  الثانيةاملرحلة: 

فرق أي أن املرحلة  8املتأهلة للمرحلة الثانية إلى مجموعات تضم كل مجموعة  فرق التقسم 

املحيط الهادئ و أمريكا تحوي /الثانية من تصفيات كأس العالم في قارات إفريقيا و آسيا

و الفرق املتأهلة من   Aالفرق املتأهلة من املجوعة  Eتضم املجموعة ألاولى   E-Fمجموعتين 

و الفرق املتأهلة من   Cالفرق املتأهلة من املجوعة  Fو تضم املجموعة الثانية  Bاملجموعة 

 .Dاملجموعة 

 .E-F-G-Hأما في تصفيات قارة أوروبا فإن املرحلة الثانية تتألف من أربع مجوعات 

نقاط نتائجها مع الفرق التي تأهلت معها إلى املرحلة )ألاولى تحمل الفرق نقاطها من املرحلة 

 (.الثانية

 خارج أرضه ضد الفرق التي لم يواجهها في املرحلة ألاولى 2مباريات على أرضه و  2يلعب كل فريق 

 (7102حتى شباط  7106من أيلول و تشرين ألاول )

 على نتائج املرحلة الثانية في كل قارة تتأهل أفض
ً
فرق  من  2 –فرق من آسيا و املحيط الهادئ  2 –فرق من إفريقيا  2)ل و بناءا

 .فريق 27و يضاف إليها البلد املضيف ليصبح العدد إلاجمالي للفرق املتأهلة لكأس العالم ( فريق من أوروبا 07 –أمريكا 

 

فريق من بطولة  02ختيار أفضل سيكون عن طريق ا 7102الاتي ستلعب تصفيات بطولة العالم  Aاختيار فرق الدرجة  :مالحظة

 .باإلضافة إلى فريقين يقترحهما الاتحاد الدولي و تلعب للتأهل بالطريقة املذكورة أعاله 7102املحيط الهادئ /آسيا

و ذلك عن طريق لعب جميع الفرق  7170الهادئ /التي ستلعب في تصفيات آسيا Bيتم تحديد فرق الدرجة  7170في بطولة آسيا 

 و بنتيجتها يتأهل  Aآلاسيوية التي لم تصنف في الدرجة 
ً
تنضم فرق  6باإلضافة إلى فريقين من أوقيانوسيا وفق نظام يحدد الحقا

 7170للعب تصفيات آسيا  08الـ  Aلفرق الدرجة 
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 ألاوملبيةنظام التأهل لأللعاب 
 من عام 

ً
سيكون التأهل لأللعاب ألاوملبية من بطوالت كأس العالم حيث ستتم مراعاة مسألة العاملية في عملية التأهل  7171اعتبارا

 .لأللعاب ألاوملبية لضمان تمثيل كل قارة في ألاوملبياد

 
أمريكا و أفضل فريق من آسيا و أفضل فريقين من يتأهل مباشرة من كأس العالم كل من أفضل فريق من إفريقيا و أفضل فريقين من 

 (.هنا آسيا و أوقيانوسيا ال تعتبران قارة واحدة)أوروبا و أفضل فريق من أوقيانوسيا 

  08أفضل : فريق و هي  72تقام التصفيات املؤهلة إلى ألالعاب ألاوملبية بحيث تضم 
ً
فريق من كأس العالم من الفرق التي لم تتأهل تأهال

 
ً
يتم ترشيحهما من املكتب إلاقليمي الخاص بكل   من خالل كأس العالمن من كل قارة من الفرق التي لم تتأهل باإلضافة إلى فريقي مباشرا

 (.املحيط الهادئ/هنا آسيا و أوقيانوسيا تعتبران قارة واحدة آسيا)قارة 

التي تأهلت  2تضاف للفرق الـ رق إلى ألالعاب ألاوملبية ف 2فرق و يتأهل منها  8مراحل كل مرحلة تضم  2تجري التصفيات بحيث تتألف من 

 و  يضاف إليها البلد املضيف ليصبح العدد إلاجمالي للفرق التي تتأهل إلى ألالعاب ألاوملبية 
ً
 مباشرا

ً
 .فريق 07تأهال
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 فوائد نظام البطوالت الجديد

  بنية مطورة للبطوالت الرئيسية للمنتخبات الوطنية ضمن طريق واضح لبطوالت الاتحاد الدولي. 

  مباراة هامة 0721فريق حوالي  021لعب و احتكاك أكثر حيث يلعب أكثر من. 

 فرصة للبلدان و الالعبين الجدد للبروز من خالل مباريات رسمية. 

  تجهيزات و أدوات جديدة و مصادر إضافيةتطوير الاتحادات الوطنية من خالل إعطائهم. 

 اهتمام أكبر بكرة السلة من خالل لعب مباريات بشكل مستمر للمنتخب الوطني أمام جمهوره. 

 سيتم تأسيس إطار عمل لتطوير املواهب الجديدة و الواعدة. 

 يظهور إعالمي للمنتخبات الوطنية مما ينتج عنه فوائد أكبر عبر جميع زونات الاتحاد الدول. 

 يلعب املنتخب الوطني مباريات دولية على مدار العام و ليس فقط في الصيف و بشكل متكامل مع بطوالت ألاندية. 

 دعم أكبر للفرص املقدمة للشركاء التجاريين و إلاعالميين التي تترافق مع املنتخبات الوطنية و بطوالت الاتحاد الدولي. 

  ن مباريات و يزيد من فرصة تواجد نجوم دوليين في بطوالت الاتحاد الدولي نظام مناسب أكثر لالعبين فيه صيف واحد بدو

 .ألاساسية

 


