
نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين17مرحلة تحت 

32درو 

يوسف إبراهيم الشريف  -  سموحة 1

2 كريستوف مينا فهمى  -  سبورتنج
/2019/09/20 5م  14:20

عمر وليد الششتاوى  -  طنطا
 

3
  2019/09/20 4م  21:45

4 كريم حسام سالم  -  االتحاد
  / 2019/09/20 6م  14:20

محمد طارق وهبى  -  هليو 5
   

6 زياد محمد سامى  -  سموحة
/  2019/09/20 1م  15:05

عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلة
 

7
  2019/09/20 5م  21:45

8 نور الدين الوليلي  -  ب. بول
  / 2019/09/20 2م  15:05

يوسف رشدى مبروك  -  سموحة  9
  

10 هانى أسامه روفائيل  -  سبورتنج
/  2019/09/20 3م  15:05

عمر ماجد الطنطاوي  -  ب. بول
 

11
    2019/09/20 6م  21:45

12 أحمد وائل سليم  -  ج.شبين
  /   2019/09/20 4م  15:05

يوسف محمد عبد هللا  -  دجلة 13
   

14 سعيد أحمد خميس  -  سبورتنج
/  2019/09/20 5م  15:05

سيف محمد الهوارى  -  سبورتنج
 

15
  2019/09/20 1م  22:30

16 إسماعيل شريف حسين  -  هليو
  /  2019/09/20 6م  15:05

يوسف شريف هاشم  -  شمس 17
 

18 نور الدين محمد حسن  -  سموحة
/ 2019/09/20 1م  15:50

يوسف هشام محمد  -  طنطا
 

19
   2019/09/20 2م  22:30

20 عبد هللا محمد عطيه  -  طنطا
  /  2019/09/20 2م  15:50

يوسف شريف جودت  -  ب. بول 21
    

22 يوسف محمد حسن كباش  -  ك . شوت
/   2019/09/20 3م  15:50

حسين محمد المنشاوي  -  هليو
 

23
   2019/09/20 3م  22:30

24 بالل محمد قدري  -  هليو
  /  2019/09/20 4م  15:50

حسام أحمد نصر  -  دجلة  25
 

26 أحمد محمد رمضان قطب  -  سبورتنج
/ 2019/09/20 5م  15:50

محمد وليد العطار  -  ب. بول
 

27
   2019/09/20 4م  22:30

28 عمر محمد مبروك  -  سموحة
  /  2019/09/20 6م  15:50

حسن تامر عجالن  -  شمس 29
  

30 عمر سعيد صبحى  -  سموحة 
/  2019/09/20 1م  16:35

يوسف أحمد رحمه  -  معادى
 

31
   2019/09/20 5م  22:30

32 ستفين أمير جرجس  -  سموحة 
  /2019/09/20 2م  16:35


