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  15سنه ناشئات
درو 32
1

سلمى أحمد محمد الطيب  -الصيد

2

BYE

3

جنى أيمن سيد  -معادى

4

BYE

5

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

6

BYE

7

لوجين محمد حنتيره  -طنطا

8

BYE

9

سلمى عمرو حسن  -الصيد

سلمى أحمد محمد الطيب  -الصيد
م2018/10/05 16:30 1
سلمى أحمد محمد الطيب  -الصيد
جنى أيمن سيد  -معادى

م15:10 1
نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

م17:15 1

11

حبيبة إسماعيل محمد  -هليو

12

BYE

13

حبيبه هانى دياب  -سموحة

14

BYE

حبيبه هانى دياب  -سموحة

15

سالوناز وسام الحسيني  -سموحة

م2018/10/05 16:30 4
سالوناز وسام الحسيني  -سموحة

16

BYE

17

BYE

18

حبيبه أيمن سيد  -معادى

19

BYE

20

هنا أحمد هشام  -أهلى

21

BYE

22

أمينه عمر البرلسي  -البرلسى

23

BYE

24

منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

25

رزان محمد عرام  -دجلة

26

م2018/10/04 /18:30 1
بارب سامح غب﷼  -دجلة

م2018/10/05 16:30 3
حبيبة إسماعيل محمد  -هليو

28
29

BYE

30

ليال إيهاب أحمد  -سبورتنج

31

BYE

32

هيا محمد على أحمد  -الصيد

سلمى أحمد محمد الطيب

سلمى عمرو حسن  -الصيد
سلمى عمرو حسن  -الصيد
م15:10 2

2018/10/06

حبيبه هانى دياب  -سموحة

م13:30 2

2018/10/08

حبيبه أيمن سيد  -معادى
م2018/10/05 17:05 1
هنا أحمد هشام  -أهلى

هنا أحمد هشام  -أهلى

م15:45 1

نور رامى حرفوش  -ب .بول

2018/10/07

سلمى عمرو حسن  -الصيد

10

27

سلمى أحمد محمد الطيب  -الصيد

م2018/10/05 16:30 2
لوجين محمد حنتيره  -طنطا

BYE

BYE

2018/10/06

أمينه عمر البرلسي  -البرلسى

2018/10/06

منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

م2018/10/05 17:05 2
منه ﷲ وليد حسن  -سموحة
منه ﷲ وليد حسن
م17:15 2

2018/10/07

رزان محمد عرام  -دجلة
م2018/10/05 17:05 3
نور رامى حرفوش  -ب .بول

نور رامى حرفوش  -ب .بول
هيا محمد على أحمد  -الصيد
م15:45 2

ليال إيهاب أحمد  -سبورتنج
م2018/10/05 17:05 4
هيا محمد على أحمد  -الصيد

2018/10/06

هيا محمد على أحمد  -الصيد

1899/12/30
1899/12/30

منه ﷲ وليد حسن

