اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادي التنمية سبورت المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-12-31حتﻰ 2018-1-5
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 32
1

نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر

2

BYE

3

شهاب اشرف يوسف محمد  -أهلى

4

م2018/01/01 / 19:00 1
حمزه محمد ابوهيبه  -الجيش

5

يوسف أحمد طلب  -دجلة

6

BYE

7

محمود خالد قمصان  -توفيقية

8

م2018/01/01 / 19:00 2
يوسف أشرف شلبي  -اﻻتحاد

9

مصطفى ياسر مصطفى  -أهلى

10

BYE

11

إسماعيل عمرو إبراهيم  -اﻻتحاد

12

م2018/01/01 / 19:25 1
مهند إيمن توفيق  -هايكستب

13

يوسف محمد محمود  -اﻻتحاد

14

BYE

15

علي ماجد الطنطاوي  -الجيش

16

نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر
م2018/01/02 17:20 1
شهاب اشرف يوسف محمد  -أهلى نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر

م17:50 1
يوسف أحمد طلب  -دجلة

2018/01/03

يوسف أحمد طلب  -دجلة

يوسف أحمد طلب  -دجلة

م2018/01/02 17:20 2
يوسف أشرف شلبي  -اﻻتحاد

م18:15 1

2018/01/04

يوسف أحمد طلب

مصطفى ياسر مصطفى  -أهلى
م2018/01/02 17:45 1
مهند إيمن توفيق  -هايكستب

مصطفى ياسر مصطفى  -أهلى
يوسف محمد محمود  -اﻻتحاد
م17:50 2

يوسف محمد محمود  -اﻻتحاد

2018/01/03

يوسف محمد محمود  -اﻻتحاد

م2018/01/02 17:45 2
عمر خالد الديب  -الجيش

م2018/01/01 / 19:25 2
عمر خالد الديب  -الجيش

م17:45 2

2018/01/05

يوسف أحمد طلب

 17عبد الرحمن وليد حسني  -ت.سبورت

18

م2018/01/01 / 19:50 1
يس هيثم عبد الحميد  -هليو

يس هيثم عبد الحميد  -هليو
م2018/01/02 18:10 1
مايكل عاطف غطاس  -دجلة

19

BYE

20

مايكل عاطف غطاس  -دجلة

21

BYE

22

محمد خالد الظواهري  -دجلة

محمد خالد الظواهري  -دجلة

23

BYE

م2018/01/02 18:10 2
سامر اياد احمد رمزي  -منصورة

24

سامر اياد احمد رمزي  -منصورة

25

BYE

26

يوسف إيهاب بشرى  -دجلة

27

BYE

28

علي شريف كامل  -معادى

29

BYE

30

علي ياسر البطران  -الصيد

31

BYE

32

فاروق محمد فاروق  -النصر

يس هيثم عبد الحميد  -هليو

م18:20 1

2018/01/03

محمد خالد الظواهري  -دجلة

محمد خالد الظواهري  -دجلة

فاروق محمد فاروق
م18:15 2

2018/01/04

يوسف إيهاب بشرى  -دجلة
م2018/01/02 18:35 1
علي شريف كامل  -معادى

يوسف إيهاب بشرى  -دجلة
فاروق محمد فاروق  -النصر
م18:20 2

علي ياسر البطران  -الصيد
م2018/01/02 18:35 2
فاروق محمد فاروق  -النصر

2018/01/03

فاروق محمد فاروق  -النصر

يوسف محمد محمود
محمد خالد الظواهري

يوسف محمد محمود

