اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة منطقة اﻻسكندرية المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-10-16حتﻰ 2019-10-21
مرحلة عمومﻰ رجال
درو 32
1

فارس محمد دسوقي  -سبورتنج

2

BYE

3

أحمد هانئ حسين  -سبورتنج

4

م2019/10/17 / 19:20 6
سيف محمد هاشم  -سموحة

5

أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

6

BYE

7

سيف رامى محمود  -أهلى

8

م2019/10/17 / 20:00 1
عمر وليد الحديدي  -أهلى

9
10
11

مروان محمد العصامى  -طنطا

12

م2019/10/17 / 20:00 2
عمر إبراهيم الشريف  -سموحة

13

سيف أحمد فتوح  -طنطا

14

م2019/10/17 / 20:00 3
يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

15

محمد إيهاب حافظ  -طنطا

16

م2019/10/17 / 20:00 4
يوسف أسامة السمدونى  -طنطا

17

عبد الرحمن شعبان جاد  -شمس
م2019/10/17 / 20:00 5
أحمد حسني اﻻهل  -أهلى

19

BYE

20

محمد عبد الخالق أحمد  -شمس

21

أحمد ماهر محمد  -الصيد

22

م2019/10/17 / 20:00 6
عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

23

BYE

24

كريم محمد دسوقي  -أهلى

25

أحمد هانئ حلمي  -اﻻتحاد

26

م2019/10/17 / 20:40 1
مروان رضا عربى  -سموحة

27

BYE

28

محمد حاتم عشماوي  -الصيد

29

عادل أحمد عادل عفيفي  -سموحة

30

م2019/10/17 / 20:40 2
أحمد أيمن أبو العﻼ  -طنطا

31

م2019/10/18 16:00 1
أحمد هانئ حسين  -سبورتنج

فارس محمد دسوقي  -سبورتنج

م18:45 3
أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

2019/10/19

BYE

فارس محمد دسوقي  -سبورتنج

أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

م2019/10/18 16:00 2
عمر وليد الحديدي  -أهلى

م19:30 3

عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة

BYE

18

فارس محمد دسوقي  -سبورتنج

2019/10/20

فارس محمد دسوقي

عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة
م2019/10/18 16:00 3
مروان محمد العصامى  -طنطا

عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة
عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة
م18:45 4

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

2019/10/19

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

م2019/10/18 16:00 4
محمد إيهاب حافظ  -طنطا
م16:30 4

2019/10/21

فارس محمد دسوقي

أحمد حسني اﻻهل  -أهلى
م2019/10/18 16:00 5
محمد عبد الخالق أحمد  -شمس

أحمد حسني اﻻهل  -أهلى

م18:45 5
عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

2019/10/19

أحمد حسني اﻻهل  -أهلى

عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

م2019/10/18 16:00 6
كريم محمد دسوقي  -أهلى
أحمد حسني اﻻهل
م19:30 4

2019/10/20

مروان رضا عربى  -سموحة
م2019/10/18 16:00 7
محمد حاتم عشماوي  -الصيد

مروان رضا عربى  -سموحة
مروان رضا عربى  -سموحة
م18:45 6

أحمد أيمن أبو العﻼ  -طنطا
م2019/10/18 16:00 8
زاهد محمد شرين  -سبورتنج

2019/10/19

أحمد أيمن أبو العﻼ  -طنطا

عبد ﷲ ياسر المصري
م2019/10/21 16:30 3
مروان رضا عربى

عبد ﷲ ياسر المصري

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة منطقة اﻻسكندرية المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-10-16حتﻰ 2019-10-21
مرحلة عمومﻰ رجال
درو 32
32

زاهد محمد شرين  -سبورتنج

