اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادي التنمية سبورت المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-1.00-4.00حتﻰ 2017-1.00-7.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 32.00
1

آدم أشرف فؤاد  -الصيد

2

BYE

3

علي عمرو ماجوره  -مجمع 3

4

آدم أشرف فؤاد  -الصيد
م2017/01/04 20:30 1
ياسين شريف سالم  -زهور

ياسين شريف سالم  -زهور

م2017/01/04 / 14:00 1
ياسين شريف سالم  -زهور

5

على هشام سالم  -الجيش

6

BYE

7

عمار ياسر متولي  -الجيش

8

م2017/01/04 / 14:00 2
باسل أسامه محمد  -الجيش

9

محمد وليد العطار  -الجيش

10

BYE

11

محمد هشام محمد  -الجيش

12

م2017/01/04 / 14:30 1
أدهم أحمد عبد العال  -دجلة

13

محمد حسام الدين فاهم  -الصيد

14

BYE

15

محمد عمرو الزيادي  -هليو

16

م2017/01/04 / 14:30 2
يوسف محمد حسن محمد  -دجلة

17

مصطفى الحسين سﻼمه  -توفيقية

18

م2017/01/04 / 15:00 1
ياسين مصطفى الشيخ  -مجمع 3

19

BYE

20

إسماعيل عمرو رمضان  -شمس

21

أدهم تامر عباس  -توفيقية

22

م2017/01/04 / 15:00 2
محمد أشرف عنايت  -أهلى

23

BYE

24

يوسف أسامه حجازى  -رواد

25

يحيى أحمد مصطفى سالم  -د.الدفاع

26

م2017/01/04 / 15:30 1
يوسف شريف مجدي حسن  -أهلى

27

BYE

28

حسام أحمد نصر  -طنطا

29

بﻼل مصطفى صفا  -مجمع 3

30

م2017/01/04 / 15:30 2
أسر محمد مصطفى  -الجيش

31

BYE

32

عبد ﷲ محمد عطيه  -طنطا

م17:00 1
على هشام سالم  -الجيش

2017/01/05

على هشام سالم  -الجيش

على هشام سالم  -الجيش

م2017/01/04 20:30 2
عمار ياسر متولي  -الجيش

م17:00 1

2017/01/06

على هشام سالم

محمد وليد العطار  -الجيش
م2017/01/04 21:00 1
أدهم أحمد عبد العال  -دجلة

محمد وليد العطار  -الجيش
محمد وليد العطار  -الجيش
م17:00 2

محمد حسام الدين فاهم  -الصيد

2017/01/05

محمد حسام الدين فاهم  -الصيد

م2017/01/04 21:00 2
محمد عمرو الزيادي  -هليو
م16:00 2

2017/01/07

عبد ﷲ محمد عطيه

ياسين مصطفى الشيخ  -مجمع 3
م2017/01/04 21:30 1
إسماعيل عمرو رمضان  -شمس إسماعيل عمرو رمضان  -شمس

م17:30 1
محمد أشرف عنايت  -أهلى

2017/01/05

يوسف أسامه حجازى  -رواد

يوسف أسامه حجازى  -رواد

م2017/01/04 21:30 2
يوسف أسامه حجازى  -رواد
عبد ﷲ محمد عطيه
م17:00 2

2017/01/06

يوسف شريف مجدي حسن  -أهلى
م2017/01/04 22:00 1
يوسف شريف مجدي حسن  -أهلى
حسام أحمد نصر  -طنطا
عبد ﷲ محمد عطيه  -طنطا
م17:30 2
أسر محمد مصطفى  -الجيش
م2017/01/04 22:00 2
عبد ﷲ محمد عطيه  -طنطا

2017/01/05

عبد ﷲ محمد عطيه  -طنطا

محمد وليد العطار
م2017/01/07 16:00 1
يوسف أسامه حجازى

محمد وليد العطار

