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 ناشئين
درو 32
1

أحمد وليد راشد  -هليو

2

BYE

3

ياسين أحمد نصر  -الصيد

4

م2018/10/04 /15:00 1
عمر محمد مرعي  -هليو

5
6
7
8
9

عمر محمد بسطاوى  -دجلة

11
12

م2018/10/04 /15:00 4
يوسف شريف الوابوري  -أهلى

13

يوسف أحمد طلب  -دجلة

م2018/10/04 /15:30 1
 14مصطفى شريف الشعراوي  -زهور

15

أحمد نادر عبد الرحيم  -سبورتنج

16

م2018/10/04 /15:30 2
عمر سامح فتح ﷲ  -طنطا

17

عمر احمد محمد صقر  -دجلة

18

م2018/10/04 /15:30 3
جابرييل البرت فايز  -سبورتنج

19

BYE

20

عمر محمد مسعود  -هليو

21

يوسف معتز ابراهيم  -قناة.س

22

م2018/10/04 /15:30 4
محمد صالح حامد صالح  -دجلة

23

BYE

24

حمزه وسام حمدي  -دجلة

25

يوسف بهجت منصور  -منصورة

26

م2018/10/04 /16:00 1
أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر

30

اياد حسام صابر احمد  -الصيد

اياد حسام صابر احمد  -الصيد

م2018/10/05 13:00 2
عمر محمد بسطاوى  -دجلة

م13:30 1

أدهم رشدى مبروك  -سموحة

عز الدين عبد الناصر  -دجلة

29

اياد حسام صابر احمد  -الصيد

2018/10/06

م2018/10/04 /15:00 3
علي احمد سالم  -اﻻتحاد

10

28

أحمد وليد راشد  -هليو

م12:00 1

اياد حسام صابر احمد  -الصيد
م2018/10/04 /15:00 2
محمد أمجد زلط  -طنطا

BYE

27

أحمد وليد راشد  -هليو
م2018/10/05 13:00 1
ياسين أحمد نصر  -الصيد

مينا وسيم يوسف أنيس  -سموحة

أدهم رشدى مبروك  -سموحة
أدهم رشدى مبروك  -سموحة
م12:00 2

يوسف أحمد طلب  -دجلة

2018/10/06

يوسف أحمد طلب  -دجلة

م2018/10/05 13:00 4
أحمد نادر عبد الرحيم  -سبورتنج
م12:45 1

31
32

يوسف هشام سالم  -أهلى

2018/10/08

جابرييل البرت فايز  -سبورتنج
م2018/10/05 13:35 1
عمر محمد مسعود  -هليو

عمر محمد مسعود  -هليو

م12:30 1
محمد صالح حامد صالح  -دجلة

2018/10/06

حمزه وسام حمدي  -دجلة

حمزه وسام حمدي  -دجلة

م2018/10/05 13:35 2
حمزه وسام حمدي  -دجلة
حمزه وسام حمدي
م13:30 2

2018/10/07

أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر
م2018/10/05 13:35 3
عمر إبراهيم عسل  -أهلى

عمر إبراهيم عسل  -أهلى
يوسف هشام سالم  -أهلى
م12:30 2

مايكل عاطف غطاس  -دجلة

BYE

اياد حسام صابر احمد

أدهم رشدى مبروك  -سموحة
م2018/10/05 13:00 3
عز الدين عبد الناصر  -دجلة

م2018/10/04 /16:00 2
عمر إبراهيم عسل  -أهلى

م2018/10/04 /16:00 3
أدم خالد القليوبي  -الصيد

2018/10/07

أدم خالد القليوبي  -الصيد
م2018/10/05 13:35 4
يوسف هشام سالم  -أهلى

2018/10/06

يوسف هشام سالم  -أهلى

1899/12/30
1899/12/30

حمزه وسام حمدي

