اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-12-6حتى 2018-12-10
مرحلة عمومى رجال
درو 32
1

عمر مسعد أبو زيد  -هليو

2

BYE

3

عمرو محمد منسي  -اﻻسطول

4

م2018/12/07 /20:05 7
محمد عمرو النجار  -طنطا

5

معتز عواد سليمان  -د.الدفاع

6

BYE

7

أحمد مخلوف أحمد  -اﻻتحاد

8

م2018/12/07 /20:05 8
كريم أحمد علي كبير  -هايكستب

9

باسل شيرين محمد  -طنطا

10

BYE

11

عمر وليد الحديدي  -أهلى

12

BYE

13

محمد عبد الخالق أحمد  -اﻻتحاد

14

BYE

15

ياسر محمد حميد  -د.الدفاع

16

م2018/12/07 /20:40 1
هشام محمد ابو طالب  -هليو

17

كريم محمود البربرى  -دجلة

18

م2018/12/07 /20:40 2
عمرو محمد فهيم  -أهلى

19

BYE

20

مروان محمد العصامى  -طنطا

21

عبد الرحمن ﻻشين  -أهلى

22

م2018/12/07 /20:40 3
عمر ماهر التركى  -دجلة

23

BYE

24

محمد على أنور  -هليو

عمر مسعد أبو زيد  -هليو
م2018/12/08 14:25 1
محمد عمرو النجار  -طنطا

عمر مسعد أبو زيد  -هليو

م17:15 5
معتز عواد سليمان  -د.الدفاع

2018/12/08

عمر مسعد أبو زيد  -هليو

معتز عواد سليمان  -د.الدفاع

م2018/12/08 14:25 2
أحمد مخلوف أحمد  -اﻻتحاد

م17:15 3

2018/12/09

عمر مسعد أبو زيد

باسل شيرين محمد  -طنطا
م2018/12/08 14:25 3
عمر وليد الحديدي  -أهلى

باسل شيرين محمد  -طنطا
باسل شيرين محمد  -طنطا
م17:15 6

محمد عبد الخالق أحمد  -اﻻتحاد

2018/12/08

محمد عبد الخالق أحمد  -اﻻتحاد

م2018/12/08 14:25 4
ياسر محمد حميد  -د.الدفاع
م18:00 2

2018/12/10

كريم محمود البربرى  -دجلة
م2018/12/08 14:25 5
مروان محمد العصامى  -طنطا

كريم محمود البربرى  -دجلة

م17:15 7
عمر ماهر التركى  -دجلة

2018/12/08

محمد على أنور  -هليو

محمد على أنور  -هليو

م2018/12/08 14:25 6
محمد على أنور  -هليو
يوسف محمد السيد
م17:15 4

25

نصر الدين مجدى  -اﻻتحاد

26

م2018/12/07 /20:40 4
أحمد عاطف الصاوي  -مجمع 3

نصر الدين مجدى  -اﻻتحاد

27

BYE

م2018/12/08 14:25 7
عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

28

عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

29

BYE

30

هشام حسن عبدالرؤف  -دجلة

31

BYE

32

يوسف محمد السيد  -هليو

2018/12/09

نصر الدين مجدى  -اﻻتحاد
يوسف محمد السيد  -هليو
م17:15 8

هشام حسن عبدالرؤف  -دجلة
م2018/12/08 14:25 8
يوسف محمد السيد  -هليو

2018/12/08

يوسف محمد السيد  -هليو

1899/12/30
1899/12/30

عمر مسعد أبو زيد

