اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة منطقة القاهرة المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-2-21حتﻰ 2019-2-26
مرحلة تحت  19سنه ناشئين
درو 64
1

عمر أشرف عدلي  -ب .بول

2

BYE

عمر أشرف عدلي

3

عمر محمد فتحي محمد  -اﻻتحاد

م2019/02/23 14:20 9
عمر محمد فتحي محمد

4

BYE

5

أحمد عادل الدمرداش  -أهلى

6

BYE

أحمد عادل الدمرداش

7

روجيه البير نقوﻻ  -سموحة

م2019/02/23 14:20 10
روجيه البير نقوﻻ

8

BYE

9

سيف الدين الشناوي  -دجلة

م2019/02/23 19:45 7

10

BYE

سيف الدين الشناوي

11

إبراهيم محمد إبراهيم  -أهلى

12

BYE

13

عمر ياسر جوهرى  -ب .بول

14

BYE

عمر ياسر جوهرى

15

عمر إبراهيم الشناوى  -سموحة

م2019/02/23 15:00 2
عمر إبراهيم الشناوى

16

BYE

17

زياد أحمد إبراهيم  -أهلى

18

BYE

زياد أحمد إبراهيم

19

عمر أشرف عنايت  -أهلى

م2019/02/23 15:00 3
عمر أشرف عنايت

20

BYE

21

كريم محمود البربرى  -دجلة

22

BYE

كريم محمود البربرى

23

حسن عادل عادل مدكور  -هليو

م2019/02/23 15:00 4
حسن عادل عادل مدكور

24

BYE

25

مارك أمير سمير  -أهلى

26

BYE

مارك أمير سمير

27

محمد مصطفى إبراهيم  -أهلى

م2019/02/23 15:00 5
محمد مصطفى إبراهيم

28

BYE

29

أحمد محمد أبو الليل  -اﻻتحاد

30

BYE

أحمد محمد أبو الليل

31

عبد الرحمن محمد عطيه  -طنطا

م2019/02/23 15:00 6
عبد الرحمن محمد عطيه

32

أحمد عادل الدمرداش

أحمد عادل الدمرداش

م2019/02/23 15:00 1
إبراهيم محمد إبراهيم

م2019/02/22 / 19:50 10
محمود أحمد حسن  -د.الدفاع

عمر أشرف عدلي

سيف الدين الشناوي
سيف الدين الشناوي

م2019/02/23 19:45 8
عمر إبراهيم الشناوى

زياد أحمد إبراهيم

م2019/02/23 19:45 9

كريم محمود البربرى

كريم محمود البربرى

محمد مصطفى إبراهيم
محمد مصطفى إبراهيم

م2019/02/23 19:45 10
عبد الرحمن محمد عطيه

1899/12/30
1899/12/30
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33

BYE

34

عادل أحمد عادل عفيفي  -أهلى

عادل أحمد عادل عفيفي

35

BYE

م2019/02/23 15:00 7
عمر أسامه المعتز

36

عمر أسامه المعتز  -الصيد

37

BYE

38

بيير سامح برسوم  -دجلة

بيير سامح برسوم

39

BYE

م2019/02/23 15:00 8
محمد عاصم محمد هيكل

40

محمد عاصم محمد هيكل  -ب .بول

41

BYE

42

مصطفى مهدى الطيب  -اﻻتحاد

مصطفى مهدى الطيب

43

BYE

م2019/02/23 15:00 9
عﻼء الدين عبدالخالق

44

عﻼء الدين عبدالخالق  -ب .بول

45

BYE

46

أحمد حازم محمد كمال  -اﻻتحاد

أحمد حازم محمد كمال

47

BYE

م2019/02/23 15:00 10
كريم طارق ثابت

48

كريم طارق ثابت  -هليو

49

BYE

50

محمد وليد عبد الوهاب  -أهلى

محمد وليد عبد الوهاب

51

BYE

م2019/02/23 15:40 1
عمر إبراهيم الشريف

52

عمر إبراهيم الشريف  -سموحة

53

BYE

54

عبد ﷲ شهاب فوزى  -هليو

عبد ﷲ شهاب فوزى

55

BYE

م2019/02/23 15:40 2
محمد وليد صادق

56

محمد وليد صادق  -دجلة

57

BYE

58

محمد تامر الغنام  -هليو

محمد تامر الغنام

59

BYE

م2019/02/23 15:40 3
إسﻼم أحمد جوهر

60

إسﻼم أحمد جوهر  -دجلة

61

BYE

62

على أحمد ياقوت  -دجلة

على أحمد ياقوت

63

BYE

م2019/02/23 15:40 4
محمد حسام الدين حسن

64

محمد حسام الدين حسن  -الصيد

عمر أسامه المعتز

م2019/02/23 20:25 1

محمد عاصم محمد هيكل

محمد عاصم محمد هيكل

عﻼء الدين عبدالخالق
كريم طارق ثابت

م2019/02/23 20:25 2
كريم طارق ثابت

عمر إبراهيم الشريف

م2019/02/23 20:25 3

عبد ﷲ شهاب فوزى

عبد ﷲ شهاب فوزى

محمد تامر الغنام
محمد حسام الدين حسن

م2019/02/23 20:25 4
محمد حسام الدين حسن

