اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة مجمع اسكواش شرم الشيخ المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-2-22حتﻰ 2018-2-27
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 64
1

محمد أشرف عنايت  -أهلى

2

BYE

3

أحمد رفعت إبراهيم  -دجلة

4

BYE

5

يوسف بهجت منصور  -ب.المحلة

6

BYE

7

يوسف محمد محمود  -اﻻتحاد

8
9

م2018/02/24 11:20 1
يوسف بهجت منصور

محمد أشرف عنايت

يوسف محمد محمود

م2018/02/23 14:20 2
يوسف محمد محمود

م2018/02/22 / 13:00 2
علي احمد سالم  -الجيش
علي طارق محمد لطفي  -الصيد

10

BYE

11

حمزة ايهاب الزربه  -سبورتنج

12

BYE

13

عمر عبد الحي عادل  -الصيد

14

BYE

15

يوسف إيهاب بشرى  -دجلة

16

م2018/02/22 / 13:00 3
حسن أحمد القناديلي  -الصيد

17

علي أحمد محمد أحمد  -الصيد

18

BYE

19

عمر محمد بسطاوى  -سموحة

20

م2018/02/22 / 13:00 4
سيف الدين محمد عوضين  -الجيش

21

إياد محمد منصور  -دجلة

22

BYE

23

علي ماجد الطنطاوي  -الجيش

24

م2018/02/22 / 13:30 1
عمار ياسر بيومى  -اﻻتحاد

25

عز الدين عبد الناصر  -دجلة

26

BYE

27

عمر محمد مرعي  -هليو

28

محمد أشرف عنايت
م2018/02/23 14:20 1
محمد أشرف عنايت
أحمد رفعت إبراهيم

علي طارق محمد لطفي
م2018/02/23 14:20 3
علي طارق محمد لطفي
حمزة ايهاب الزربه
عمر عبد الحي عادل
م2018/02/24 11:20 2
عمر عبد الحي عادل

عمر عبد الحي عادل
م2018/02/23 14:20 4
حسن أحمد القناديلي

علي أحمد محمد أحمد
م2018/02/23 14:45 1
علي أحمد محمد أحمد
عمر محمد بسطاوى

م2018/02/24 11:20 3
إياد محمد منصور

إياد محمد منصور

م2018/02/23 14:45 2
علي ماجد الطنطاوي

عز الدين عبد الناصر
م2018/02/23 14:45 3
عز الدين عبد الناصر
عمر محمد مرعي

م2018/02/22 / 13:30 2
أحمد هاني راضي  -مج.شرم

29

كريم سامح عمر  -جزيرة

30

BYE

31

إياد أحمد مجدي  -الصيد

32

BYE

علي أحمد محمد أحمد

عز الدين عبد الناصر
م2018/02/24 11:20 4
كريم سامح عمر
م2018/02/23 14:45 4
إياد أحمد مجدي

إياد أحمد مجدي
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مرحلة تحت  13سنه ناشئين
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33
34

يوسف أيمن عطية  -دجلة
م2018/02/22 / 13:30 3
كريم خالد سيف النصر  -شمس

35

BYE

36

عمر إبراهيم عسل  -أهلى

37

نور الدين الدمياطي  -مج.شرم

38

م2018/02/22 / 13:30 4
يوسف أحمد سرحان  -الصيد

39

BYE

40

ياسين عمرو هاني  -الصيد

41

يوسف محمد سالم  -اﻻتحاد

42

م2018/02/22 / 14:00 1
كريم معتز عياد  -أهلى

43

BYE

44

آدم شريف حسنى  -شمس

45

BYE

46

عمر محمد خلف  -الجيش

47

BYE

48

محمد هيثم هديه  -دجلة

49

BYE

50

يس هيثم عبد الحميد  -هليو

51

BYE

52

نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر

53

حمدي إيهاب حمدي  -أهلى

54

م2018/02/22 / 14:00 2
ساجد أحمد عباس  -سموحة

55

BYE

56

محمد صالح حامد صالح  -دجلة

57

زين الدين محمد تميم  -اﻻتحاد

58

م2018/02/22 / 14:00 3
عمر تامر محمد  -دجلة

59

BYE

60

كريم عمرو الدمرداش  -شمس

61

اسامة ايمن انيس  -مجمع 3

62

م2018/02/22 / 14:00 4
ياسين أحمد عباس  -سموحة

63

BYE

64

مروان إيمن عصمت  -الصيد

كريم خالد سيف النصر
م2018/02/23 15:10 1
كريم خالد سيف النصر
عمر إبراهيم عسل

م2018/02/24 11:45 1
يوسف أحمد سرحان

يوسف أحمد سرحان

يوسف أحمد سرحان

م2018/02/23 15:10 2
ياسين عمرو هاني

كريم معتز عياد
م2018/02/23 15:10 3
آدم شريف حسنى

آدم شريف حسنى
محمد هيثم هديه

م2018/02/24 11:45 2
محمد هيثم هديه

عمر محمد خلف
م2018/02/23 15:10 4
محمد هيثم هديه

يس هيثم عبد الحميد
م2018/02/23 15:35 1
نور الدين احمد كمال
نور الدين احمد كمال

م2018/02/24 11:45 3
حمدي إيهاب حمدي

حمدي إيهاب حمدي

حمدي إيهاب حمدي

م2018/02/23 15:35 2
محمد صالح حامد صالح

زين الدين محمد تميم
م2018/02/23 15:35 3
كريم عمرو الدمرداش
كريم عمرو الدمرداش
كريم عمرو الدمرداش
م2018/02/24 11:45 4
اسامة ايمن انيس
م2018/02/23 15:35 4
مروان إيمن عصمت

مروان إيمن عصمت

