اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى سموحة الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2016-11.00-24.00حتى 2016-11.00-29.00
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 64.00
1

حسين عمرو طلعت  -الصيد.ق

2

BYE

3

عبد ﷲ باسل السعدى  -هليو

4

م2016/11/24 / 13:25 5
محمد ناصر عبد المنعم  -شمس

5

عبدالرحمن أحمد بركات  -هليو

6

BYE

7

يحيي طه البربري  -هليو

8

م2016/11/24 / 13:25 6
يوسف باسم الصبيحى  -دجلة

9

زياد عماد الشرقاوى  -النصر

10

BYE

11

هانى أسامه روفائيل  -سبورتيج

12

م2016/11/24 / 13:25 7
أدهم إيهاب نصار  -سبورتيج

13

حسين محمد لبيب  -سبورتيج

14

BYE

15

ياسين محمد المراغى  -سموحة

16
17
18

BYE

19

على كريم الخواص  -دجلة

20

م2016/11/24 / 14:00 1
إسﻼم عماد قريطم  -الصيد

21

حازم أيمن عماره  -طنطا

22

BYE

23

أحمد محمد طلعت منصور  -دجلة

عبدالرحمن أحمد بركات

محمد ناصر عبد المنعم

يحيي طه البربري

م2016/11/24 21:20 2
يحيي طه البربري

زياد عماد الشرقاوى
م2016/11/24 21:20 3
أدهم إيهاب نصار

أدهم إيهاب نصار
حسين محمد لبيب

م2016/11/25 13:50 2
حسين محمد لبيب

حسين محمد لبيب
م2016/11/24 21:20 4
ياسين محمد المراغى

عمر إبراهيم الشناوى
م2016/11/24 21:20 5
على كريم الخواص
على كريم الخواص

م2016/11/25 13:50 3
حازم أيمن عماره

على كريم الخواص

حازم أيمن عماره

م2016/11/24 21:20 6
محمد طارق وهبى

م2016/11/24 / 14:00 2
محمد طارق وهبى  -هليو

25

يوسف شريف جودت  -هليو

26

BYE

27

عادل عبد الحي عادل  -الصيد 6

28

م2016/11/25 13:50 1

م2016/11/24 / 13:25 8
أحمد وائل التيجي  -دجلة
عمر إبراهيم الشناوى  -سموحة

24

حسين عمرو طلعت
م2016/11/24 21:20 1
محمد ناصر عبد المنعم
محمد ناصر عبد المنعم

يوسف شريف جودت
م2016/11/24 21:20 7
يوسف شريف جودت
محمد عمرو رستم

م2016/11/24 / 14:00 3
محمد عمرو رستم  -هليو

29

محمد حسام محمد رجب  -شمس

30

BYE

31

سيف الدين سامح  -سموحة

32

م2016/11/24 / 14:00 4
عمر أبو بكر حماده  -شمس

محمد حسام محمد رجب
م2016/11/25 13:50 4
محمد حسام محمد رجب
م2016/11/24 21:20 8
سيف الدين سامح

محمد حسام محمد رجب

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى سموحة الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2016-11.00-24.00حتى 2016-11.00-29.00
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 64.00
33

طارق زياد السيد  -معادى

34

م2016/11/24 / 14:00 5
يحيى خالد وجيه  -شمس

35

BYE

36

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

37

عمر محمد زكريا  -الصيد.ق

38

م2016/11/24 / 14:00 6
محمد أحمد جوهر  -الصيد.ق

39

BYE

40

يوسف إسماعيل رائد  -هليو

41

حسن محمد سامى  -سموحة

42

م2016/11/24 / 14:00 7
ستفين أمير جرجس  -أهلى

43

BYE

44

يحيي محمد مجاهد  -طنطا

45

BYE

46

أحمد أيمن توفيق  -شمس

47

BYE

48

عبد الرحمن عمرو نصار  -شمس

49

BYE

50

أشرف مجدى على  -سموحة

51

BYE

يحيى خالد وجيه
م2016/11/24 21:50 1
روجيه البير نقوﻻ

روجيه البير نقوﻻ

م2016/11/25 13:50 5
محمد أحمد جوهر

روجيه البير نقوﻻ

محمد أحمد جوهر

م2016/11/24 21:50 2
يوسف إسماعيل رائد

ستفين أمير جرجس
م2016/11/24 21:50 3
يحيي محمد مجاهد

يحيي محمد مجاهد
عبد الرحمن عمرو نصار

م2016/11/25 13:50 6
عبد الرحمن عمرو نصار

أحمد أيمن توفيق
م2016/11/24 21:50 4
عبد الرحمن عمرو نصار

أشرف مجدى على
م2016/11/24 21:50 5
أحمد محمد رمضان قطب

أشرف مجدى على

 52أحمد محمد رمضان قطب  -سبورتيج

53
54

م2016/11/25 13:50 7

سهيل ياسر الشناوى  -دجلة
م2016/11/24 / 14:00 8
إسﻼم أحمد الهنداوى  -سموحة

55

BYE

56

يوسف إبراهيم الشريف  -سموحة

57

يوسف هشام محمد  -طنطا

58

م2016/11/24 / 14:35 1
محمد أحمد عبد الحفيظ  -الصيد 6

59

BYE

60

يوسف أسر عزو  -هليو

61

عبد ﷲ هيثم هديه  -دجلة

62

م2016/11/24 / 14:35 2
محمد حسن على فوزى  -الصيد 6

63

BYE

64

ياسين حازم السباعى  -معادى

سهيل ياسر الشناوى

أشرف مجدى على

سهيل ياسر الشناوى

م2016/11/24 21:50 6
يوسف إبراهيم الشريف

يوسف هشام محمد
م2016/11/24 21:50 7
يوسف أسر عزو

يوسف هشام محمد
ياسين حازم السباعى

م2016/11/25 13:50 8
عبد ﷲ هيثم هديه
م2016/11/24 21:50 8
ياسين حازم السباعى

ياسين حازم السباعى

