اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-2.00-23.00حتى 2017-2.00-28.00
مرحلة تحت  17سنه ناشئين
درو 32.00
1

أحمد المشد  -طنطا

2

BYE

3

إسﻼم أحمد جوهر  -الصيد.ق

4

م2017/02/23 / 14:30 3
يوسف تامر الشريف  -أهلى

أحمد المشد  -طنطا
م2017/02/24 14:00 3
يوسف تامر الشريف  -أهلى

م13:20 3

5

عمر باسم كيوان  -شمس

6

م2017/02/23 / 15:05 1
يوسف إبراهيم الشريف  -سموحة

عمر باسم كيوان  -شمس

7

سيف ناصر عبد المنعم  -شمس

م2017/02/24 14:35 1
سيف ناصر عبد المنعم  -شمس

8

م2017/02/23 / 15:05 2
مصطفى أحمد مصطفى  -سبورتيج

9

يحيي هشام النوساني  -طنطا

10

BYE

11

ياسين محمد العتال  -سبورتيج

12
13

يوسف عمرو عبد ﷲ  -شمس

14
15

أحمد محمد بيومى  -دجلة

16

م2017/02/23 / 15:40 2
أحمد عمرو يحيى رزق  -الجيش

17

أحمد السيد رفعت بكر  -هليو
م2017/02/23 / 15:40 3
عمر إبراهيم الشريف  -سموحة

19

BYE

20

أحمد عادل الدمرداش  -أهلى

21

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

22

م2017/02/23 / 16:15 1
زياد محمد طه  -طنطا

23

BYE

24

كريم محمود البربرى  -دجلة

25

يحيى حسام عصمت  -هليو

26

م2017/02/23 / 16:15 2
محمد إبراهيم مرسي  -النصر

27

عبد الرحمن محمد عطيه  -طنطا

28

م2017/02/23 / 16:15 3
محمد حسام الدين حسن  -الصيد 6

29

محمد عبد العال  -سبورتيج

30

2017/02/25

م2017/02/23 / 16:50 1
عبد الرحمن أيمن صابر  -أهلى

31

BYE

32

زياد أحمد إبراهيم  -شمس

أحمد المشد  -طنطا

عمر باسم كيوان  -شمس

م13:10 1

2017/02/26

أحمد المشد

يحيي هشام النوساني  -طنطا
م2017/02/24 14:35 2
أحمد أيمن سليمه  -طنطا

يحيي هشام النوساني  -طنطا

م2017/02/23 / 15:05 3
أحمد أيمن سليمه  -طنطا

م2017/02/23 / 15:40 1
يوسف ياسر عز الدين  -أهلى

18

أحمد المشد  -طنطا

يحيي هشام النوساني  -طنطا
م14:05 1
يوسف ياسر عز الدين  -أهلى

2017/02/25

يوسف ياسر عز الدين  -أهلى

م2017/02/24 14:35 3
أحمد محمد بيومى  -دجلة
م13:30 2

2017/02/27

أحمد المشد

عمر إبراهيم الشريف  -سموحة
م2017/02/24 15:10 1
أحمد عادل الدمرداش  -أهلى

أحمد عادل الدمرداش  -أهلى

م14:05 2
روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

2017/02/25

كريم محمود البربرى  -دجلة

كريم محمود البربرى  -دجلة

م2017/02/24 15:10 2
كريم محمود البربرى  -دجلة
كريم محمود البربرى
م13:10 2

2017/02/26

يحيى حسام عصمت  -هليو
م2017/02/24 15:10 3
محمد حسام الدين حسن  -الصيد  6محمد حسام الدين حسن  -الصيد 6
محمد حسام الدين حسن  -الصيد 6
م14:05 3
محمد عبد العال  -سبورتيج
م2017/02/24 15:45 1
زياد أحمد إبراهيم  -شمس

2017/02/25

زياد أحمد إبراهيم  -شمس

يحيي هشام النوساني
م2017/02/27 13:30 1
محمد حسام الدين حسن

يحيي هشام النوساني

