اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادي التنمية سبورت المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-1.00-4.00حتﻰ 2017-1.00-7.00
مرحلة تحت  11سنه ناشئين
درو 32.00
1

حمدي إيهاب حمدي  -أهلى

2

BYE

3

عمر محمد خلف  -الجيش

4

BYE

5

عمر إيهاب الديب  -الجيش

6

BYE

7

كريم عمرو رفيع  -جزيرة

8

BYE

9

ياسين شريف عبدالهادي  -الصيد

حمدي إيهاب حمدي  -أهلى
م2017/01/04 16:30 1
عمر محمد خلف  -الجيش

م15:00 1
عمر إيهاب الديب  -الجيش

حمدي إيهاب حمدي  -أهلى

كريم عمرو رفيع  -جزيرة

م16:00 1

2017/01/06

حمدي إيهاب حمدي

ياسين شريف عبدالهادي  -الصيد

10
11

كريم عمرو ماجوره  -مجمع 3

12

م2017/01/04 / 13:00 1
مصطفى ياسر مصطفى  -أهلى

13

إسماعيل أسامه المعتز  -الصيد

14

BYE

إسماعيل أسامه المعتز  -الصيد

15

إسماعيل عمرو إبراهيم  -الجيش

م2017/01/04 17:00 2
إسماعيل عمرو إبراهيم  -الجيش

16

BYE

17

محمد خالد الظواهري  -دجلة

18

2017/01/05

م2017/01/04 16:30 2
كريم عمرو رفيع  -جزيرة

BYE

م2017/01/04 / 13:00 2
عمر محمد مرعي  -هليو

حمدي إيهاب حمدي  -أهلى

م2017/01/04 17:00 1
كريم عمرو ماجوره  -مجمع  3ياسين شريف عبدالهادي  -الصيد
إسماعيل عمرو إبراهيم  -الجيش
م15:00 2

2017/01/05

إسماعيل عمرو إبراهيم  -الجيش

م15:00 2

2017/01/07

حمدي إيهاب حمدي

محمد خالد الظواهري  -دجلة
م2017/01/04 17:30 1
ياسين إسﻼم المليجي  -مجمع 3

19

BYE

20

ياسين إسﻼم المليجي  -مجمع 3

21

BYE

22

خالد رضا عبد العاطي 6 -أكتوبر

23

BYE

24

أحمد محمد عبد الجواد  -رواد

25

BYE

26

سيف الدين محمد عوضين  -الجيش

سيف الدين محمد عوضين  -الجيش

27

BYE

م2017/01/04 18:00 1
نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر

28

نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر

29

BYE

30

يوسف أحمد طلب  -دجلة

31

BYE

32

أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر

ياسين إسﻼم المليجي  -مجمع 3

م15:30 1
خالد رضا عبد العاطي 6 -أكتوبر

2017/01/05

ياسين إسﻼم المليجي  -مجمع 3

أحمد محمد عبد الجواد  -رواد

م2017/01/04 17:30 2
أحمد محمد عبد الجواد  -رواد
أحمد هاني درويش
م16:00 2

2017/01/06

نور الدين احمد كمال 6 -أكتوبر
أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر
م15:30 2

يوسف أحمد طلب  -دجلة
م2017/01/04 18:00 2
أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر

2017/01/05

أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر

إسماعيل عمرو إبراهيم
م2017/01/07 15:00 1
ياسين إسﻼم المليجي

ياسين إسﻼم المليجي

