اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى شرم الشيخ الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-10-4حتى 2018-10-8
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 32
1

ملك خالد علي  -الصيد

2

BYE

3

فرح حسام سعد ﷲ  -أهلى

4

م2018/10/04 /16:00 4
سما حازم عبد العال  -أهلى

5

هيا أمير محمود خاف  -رواد

6

BYE

7

سلمى محمد ﻻشين  -سموحة

8

م2018/10/04 /16:30 1
ملك أحمد رمضان  -قناة.س

9

جنى جﻼل سويفي  -سبورتنج

10

BYE

11

ملك محمد الجندي  -سموحة

12

م2018/10/04 /16:30 2
جنا محمد شفيق راشد  -اﻻتحاد

13

ملك أحمد إبراهيم  -أهلى

14

BYE

15

ساره محمد السيد  -رواد

16
17

جنة أحمد النقيب  -قناة.س

18
19

BYE

20

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

21

BYE

22

لوجين محمد فوزي  -دجلة

23

BYE

24

هنا احمد العشري  -الصيد

25

ريماس إيمن أبو زيد  -قناة.س

م13:00 1
هيا أمير محمود خاف  -رواد

2018/10/06

ملك خالد علي  -الصيد

سلمى محمد ﻻشين  -سموحة

م2018/10/05 14:10 2
سلمى محمد ﻻشين  -سموحة

م14:15 1

2018/10/07

م2018/10/04 /17:00 1
جنى محمود عزيز  -هليو

27
28

جودي أحمد العدل  -أهلى

29

جويرية محمد السيد  -قناة.س
م2018/10/04 /17:00 2
ريتاج احمد سمير  -هليو

31

BYE

32

جنى أحمد عويس  -سموحة

جنى جﻼل سويفي

جنى جﻼل سويفي  -سبورتنج
م2018/10/05 14:10 3
ملك محمد الجندي  -سموحة

جنى جﻼل سويفي  -سبورتنج
جنى جﻼل سويفي  -سبورتنج
م13:00 2

ملك أحمد إبراهيم  -أهلى

2018/10/06

ملك أحمد إبراهيم  -أهلى

م2018/10/05 14:10 4
ساره محمد السيد  -رواد
م12:45 2

2018/10/08

فاطمه مصطفى ضيف  -زهور
م2018/10/05 14:45 1
كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

م13:30 1

BYE

30

ملك خالد علي  -الصيد

م2018/10/04 /16:30 3
جنه أحمد المحضر  -قناة.س

م2018/10/04 /16:30 4
فاطمه مصطفى ضيف  -زهور

26

ملك خالد علي  -الصيد
م2018/10/05 14:10 1
سما حازم عبد العال  -أهلى

لوجين محمد فوزي  -دجلة

2018/10/06

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

هنا احمد العشري  -الصيد

م2018/10/05 14:45 2
هنا احمد العشري  -الصيد
جنى أحمد عويس
م14:15 2

2018/10/07

جنى محمود عزيز  -هليو
م2018/10/05 14:45 3
جودي أحمد العدل  -أهلى

جودي أحمد العدل  -أهلى
جنى أحمد عويس  -سموحة
م13:30 2

ريتاج احمد سمير  -هليو
م2018/10/05 14:45 4
جنى أحمد عويس  -سموحة

2018/10/06

جنى أحمد عويس  -سموحة

1899/12/30
1899/12/30

جنى جﻼل سويفي

