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  35سنه رجال هواه
درو 32.00
1

عمرو محمد عبد المنعم  -الصيد 6

2

BYE

3

هشام محمد أبو الفتوح  -دجلة

عمرو محمد عبد المنعم  -الصيد 6
م2017/03/25 15:35 4
باسم فطين فهمي  -جزيرة

4

م2017/03/24 / 11:15 5
باسم فطين فهمي  -جزيرة

5

محمد السيد التلينى  -الصيد

6

BYE

محمد السيد التلينى  -الصيد

7

محمد أحمد رجب  -الصيد

م2017/03/25 15:35 5
أحمد حسن حسين مدين  -الصيد

8

م2017/03/24 / 11:40 1
أحمد حسن حسين مدين  -الصيد

9

تامر ممدوح  -هليو

10

BYE

11

محمد عاطف توفيق  -زهور

12

م2017/03/24 / 11:40 2
محمد عاصم المغربي  -زهور

م20:55 1

14

BYE

15

ميشيل جبران يوسف  -م.النصر

16

م2017/03/24 / 11:40 3
محمود رفاعي حسين  -ت.سبورت

17

عبدالرحمن ماجد السيد  -قارون

20

محمد مصطفى الشرقاى  -دجلة

21

كريم محمود تركي  -زهور

22

م2017/03/24 / 11:40 5
محمد أحمد إبراهيم  -د.الدفاع

23

BYE

24

حسين محمد سعيد  -جزيرة

25

هشام سمير الطناوي  -هليو

26

م2017/03/24 / 12:05 1
حسن سيد محمد  -مجمع 3

27

BYE

28

شريف محمود رشدان  -هليو

29

محمد أسﻼم زكريا  -شمس

30

م2017/03/24 / 12:05 2
عمرو محمد أحمد ضبع  -الصيد

31

BYE

32

أحمد عماد راغب  -هليو

2017/03/27

باسم فطين فهمي

محمد عاطف توفيق  -زهور

م20:55 2
أسر عصام عزو  -هليو

19

أحمد حسن حسين مدين  -الصيد

محمد عاطف توفيق  -زهور

م2017/03/25 16:10 2
ميشيل جبران يوسف  -م.النصر

BYE

باسم فطين فهمي  -جزيرة

تامر ممدوح  -هليو
م2017/03/25 16:10 1
محمد عاطف توفيق  -زهور

13

18

2017/03/26

م15:00 2

أسر عصام عزو  -هليو

م2017/03/24 / 11:40 4
منير محمد رشاد  -مجمع 3

باسم فطين فهمي  -جزيرة

2017/03/26

ميشيل جبران يوسف  -م.النصر

م17:35 1

2017/03/28

باسم فطين فهمي

منير محمد رشاد  -مجمع 3
م2017/03/25 16:10 3
محمد مصطفى الشرقاى  -دجلة

منير محمد رشاد  -مجمع 3

م20:55 3
كريم محمود تركي  -زهور

2017/03/26

منير محمد رشاد  -مجمع 3

كريم محمود تركي  -زهور

م2017/03/25 16:10 4
حسين محمد سعيد  -جزيرة
أحمد عماد راغب
م15:00 3

2017/03/27

هشام سمير الطناوي  -هليو
م2017/03/25 16:10 5
شريف محمود رشدان  -هليو

هشام سمير الطناوي  -هليو
أحمد عماد راغب  -هليو
م21:30 1

عمرو محمد أحمد ضبع  -الصيد
م2017/03/25 16:45 1
أحمد عماد راغب  -هليو

2017/03/26

أحمد عماد راغب  -هليو

محمد عاطف توفيق
م2017/03/28 16:50 3
منير محمد رشاد

محمد عاطف توفيق

