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  17سنه ناشئين
درو 32
1

عبد ﷲ شهاب فوزى  -هليو

2

BYE

3

يوسف شريف محمود  -أهلى

4

BYE

5

عمر إبراهيم الشناوى  -سموحة

6

BYE

7

حسين محمد المنشاوي  -هليو

8

م2018/10/04 /19:00 1
إسﻼم أحمد الهنداوى  -سموحة

9

محمد ناصر عبد المنعم  -أهلى

10

BYE

11

سيف الدين معتز عياد  -أهلى

12

BYE

13

يوسف إبراهيم الشريف  -سموحة

14

BYE

15

بيير سامح برسوم  -دجلة

16

عبد ﷲ شهاب فوزى  -هليو
م2018/10/05 17:40 1
يوسف شريف محمود  -أهلى

عبد ﷲ شهاب فوزى  -هليو

م16:20 1
عمر إبراهيم الشناوى  -سموحة

2018/10/06

عبد ﷲ شهاب فوزى  -هليو

عمر إبراهيم الشناوى  -سموحة

م2018/10/05 17:40 2
حسين محمد المنشاوي  -هليو

م18:00 1

2018/10/07

محمد ناصر عبد المنعم  -أهلى
م2018/10/05 17:40 3
سيف الدين معتز عياد  -أهلى

محمد ناصر عبد المنعم  -أهلى
محمد ناصر عبد المنعم  -أهلى
م16:20 2

يوسف إبراهيم الشريف  -سموحة

2018/10/06

عمر عصام رشوان  -سموحة

م2018/10/05 17:40 4
عمر عصام رشوان  -سموحة

م2018/10/04 /19:00 2
عمر عصام رشوان  -سموحة

17

BYE

18

على محمد حازم  -زهور

19

BYE

20

يوسف تامر الشريف  -أهلى

عبد ﷲ شهاب فوزى

م14:30 1

2018/10/08

على محمد حازم  -زهور
م2018/10/05 18:20 1
يوسف تامر الشريف  -أهلى

على محمد حازم  -زهور

م17:05 1

21

يوسف عبد الفتاح عامر  -أهلى

22

م2018/10/04 /19:00 3
عبدالرحمن أحمد بركات  -أهلى

23

BYE

24

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

25

BYE

26

يوسف إسماعيل رائد  -هليو

27

BYE

28

سيف الدين سامح  -سموحة

29

BYE

30

يوسف هاني درويش 6 -أكتوبر

يوسف هاني درويش 6 -أكتوبر

31

BYE

م2018/10/05 18:20 4
عبد الرحمن محمد عطيه  -طنطا

32

عبد الرحمن محمد عطيه  -طنطا

يوسف عبد الفتاح عامر  -أهلى

2018/10/06

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

م2018/10/05 18:20 2
روجيه البير نقوﻻ  -سموحة
روجيه البير نقوﻻ
م18:00 2

2018/10/07

يوسف إسماعيل رائد  -هليو
م2018/10/05 18:20 3
سيف الدين سامح  -سموحة

سيف الدين سامح  -سموحة
سيف الدين سامح  -سموحة
م17:05 2

2018/10/06

عبد الرحمن محمد عطيه  -طنطا

1899/12/30
1899/12/30

روجيه البير نقوﻻ

