اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-2.00-23.00حتى 2017-2.00-28.00
مرحلة تحت  15سنه ناشئات
درو 32.00
1

رنا أحمد هشام  -أهلى

2

BYE

3

مريم مدحت جﻼل  -أهلى

4

م2017/02/23 / 13:30 1
جنى حسام أبو ديب  -طنطا

رنا أحمد هشام  -أهلى
م2017/02/24 13:00 1
مريم مدحت جﻼل  -أهلى

م12:40 2

5

نور خالد عبد العزيز  -سموحة

6

BYE

نور خالد عبد العزيز  -سموحة

7

لينة محمد الملغم  -سموحة

م2017/02/24 13:00 2
خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة

8
9

رنا أحمد هشام  -أهلى

نور خالد عبد العزيز  -سموحة

م12:20 2

لينا شريف تمام  -سبورتيج

10
11

مريم إيهاب الشنواي  -طنطا

12

م2017/02/23 / 13:30 3
فريده أحمد سلوم  -سموحة

13

عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

14

BYE

15

جنى هشام عيسى  -الصيد.ق

16

م2017/02/23 / 14:00 1
نور محمد الشرقاوي  -دجلة

17

ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتيج
م2017/02/23 / 14:00 2
ليلى امين سليم  -هليو

19

BYE

20

ملك محمد العصامى  -طنطا

21

نوران إيمن عماره  -طنطا

22

م2017/02/23 / 14:00 3
شادن محمد منير  -سبورتيج

23

BYE

24

هيا محمد على أحمد  -الصيد 6

25

جنى أحمد سيد  -ح.حدود

26

2017/02/25

م2017/02/23 / 13:30 2
خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة

BYE

18

رنا أحمد هشام  -أهلى

م2017/02/23 / 14:30 1
لجين محمد على أحمد  -رواد

27

BYE

28

رغداء عصام جوده  -طنطا

29

سلمى عمرو حسن  -الصيد 6

30

م2017/02/23 / 14:30 2
أينور تامر المحﻼوى  -طنطا

31

BYE

32

مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى

2017/02/26

رنا أحمد هشام

لينا شريف تمام  -سبورتيج
م2017/02/24 13:00 3
فريده أحمد سلوم  -سموحة

لينا شريف تمام  -سبورتيج
جنى هشام عيسى  -الصيد.ق
م12:40 3

عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

2017/02/25

جنى هشام عيسى  -الصيد.ق

م2017/02/24 13:30 1
جنى هشام عيسى  -الصيد.ق
م12:35 3

2017/02/27

هيا محمد على أحمد

ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتيج
م2017/02/24 13:30 2
ملك محمد العصامى  -طنطا

ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتيج

م13:20 1
شادن محمد منير  -سبورتيج

2017/02/25

هيا محمد على أحمد  -الصيد 6

هيا محمد على أحمد  -الصيد 6

م2017/02/24 13:30 3
هيا محمد على أحمد  -الصيد 6
هيا محمد على أحمد
م12:20 3

2017/02/26

جنى أحمد سيد  -ح.حدود
م2017/02/24 14:00 1
رغداء عصام جوده  -طنطا

رغداء عصام جوده  -طنطا
مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى
م13:20 2

سلمى عمرو حسن  -الصيد 6
م2017/02/24 14:00 2
مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى

2017/02/25

مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى

جنى هشام عيسى
م2017/02/27 12:35 2
مريم عﻼء الدين شوقى

مريم عﻼء الدين شوقى

