اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طﻼئع الجيش المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-23.00حتﻰ 2017-3.00-28.00
مرحلة فوق  45سنه رجال هواه
درو 32.00
1

عمرو محمد عبد المنعم  -الصيد 6

2

BYE

3

هشام محمد محروس  -سموحة

4

م2017/03/25 / 15:00 4
محمد جابر علي  -الجيش

5

خالد محمود فوزي  -دجلة

6

BYE

7

محمد أحمد إبراهيم  -د.الدفاع

8

م2017/03/25 / 15:00 5
خالد فاروق رشوان  -دجلة

9

محمد حسن يوسف  -زهور

10

BYE

11

أيمن محمد الرافعي  -شمس

12

م2017/03/25 / 15:35 1
أحمد إبراهيم عفيفى  -دجلة

13

محمد السيد التلينى  -الصيد

14

BYE

15

محمد محمد فتح ﷲ  -زهور

16

عمرو محمد عبد المنعم  -الصيد 6
م2017/03/25 20:00 1
محمد جابر علي  -الجيش

محمد جابر علي  -الجيش

م21:30 2
خالد محمود فوزي  -دجلة

2017/03/26

محمد جابر علي  -الجيش

خالد محمود فوزي  -دجلة

م2017/03/25 20:00 2
خالد فاروق رشوان  -دجلة

م15:40 1

2017/03/27

محمد حسن يوسف  -زهور
م2017/03/25 20:00 3
أحمد إبراهيم عفيفى  -دجلة

محمد حسن يوسف  -زهور
محمد السيد التلينى  -الصيد
م21:30 3

محمد السيد التلينى  -الصيد

2017/03/26

محمد السيد التلينى  -الصيد

م2017/03/25 20:00 4
محمد محمد فتح ﷲ  -زهور

م2017/03/25 / 15:35 2
عز الدين نجيب حبشي  -الجيش

م17:35 3

17

BYE

18

محمد حامد اﻻطمس  -زهور

19

BYE

20

نشأت أنور الشافعي  -زهور

21

BYE

22

محمد أحمد رجب  -الصيد

23

BYE

24

تامر خليل على على  -زهور

25

BYE

26

حسن علي عبد المهدي  -زهور

حسن علي عبد المهدي  -زهور

27

BYE

م2017/03/25 20:35 3
عمرو محمد أحمد ضبع  -الصيد

28

عمرو محمد أحمد ضبع  -الصيد

29

هشام سمير الطناوي  -هليو

30
31

BYE

32

زياد محمد الشاذلي  -هليو

2017/03/28

محمد جابر علي

محمد حامد اﻻطمس  -زهور
م2017/03/25 20:35 1
نشأت أنور الشافعي  -زهور

محمد حامد اﻻطمس  -زهور

م22:05 1

م2017/03/25 / 15:35 3
ميشيل جبران يوسف  -م.النصر

محمد جابر علي

محمد أحمد رجب  -الصيد

2017/03/26

محمد حامد اﻻطمس  -زهور

تامر خليل على على  -زهور

م2017/03/25 20:35 2
تامر خليل على على  -زهور
حسن علي عبد المهدي
م15:40 2

2017/03/27

حسن علي عبد المهدي  -زهور
حسن علي عبد المهدي  -زهور
م22:05 2

هشام سمير الطناوي  -هليو
م2017/03/25 20:35 4
زياد محمد الشاذلي  -هليو

2017/03/26

هشام سمير الطناوي  -هليو

محمد السيد التلينى
م2017/03/28 17:35 2
محمد حامد اﻻطمس

محمد حامد اﻻطمس

