اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-2.00حتى 2017-3.00-7.00
مرحلة عمومى رجال
درو 32.00
1

محمد على أنور  -دجلة

2

BYE

3

عﻼء عمرو يحيى رزق  -الجيش

4

محمد على أنور  -دجلة
م2017/03/04 18:00 1
نصر الدين مجدى  -زهور

م2017/03/04 / 13:00 9
نصر الدين مجدى  -زهور

5

محمد مسعد أبو زيد  -الصيد 6

6

BYE

7

عبد الرحمن البطران  -معادى

8

م2017/03/04 / 13:00 10
عمر محمد اﻻطمس  -شمس

9

عبد الفتاح يحيى فهيم  -معادى

م18:05 5
محمد مسعد أبو زيد  -الصيد 6

10

BYE

11

أحمد سامي العادلي  -سموحة

13
14

BYE

15

أحمد عادل عطيه نصر  -مجمع 3

16

م2017/03/04 / 13:40 2
باسل شيرين محمد  -طنطا

17

هشام محمد ابو طالب  -هليو
م2017/03/04 / 13:40 3
باسم فطين فهمي  -جزيرة

19

BYE

20

هشام محمد أسامة  -سبورتيج

21

BYE

22

يوسف حسين العبد  -طنطا

23

BYE

24

زياد محمد رشدي  -سموحة

25

طه أحمد طه  -مجمع 3

26

م2017/03/04 / 13:40 4
محمد أحمد فتحي  -مجمع 3

27
28

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة

29

عبد ﷲ ياسر المصري  -هليو
م2017/03/04 / 13:40 5
أمير حسام صديق  -معادى

31

BYE

32

مازن هشام صبري  -دجلة

2017/03/06

مصطفى محمود عسل

مصطفى محمود عسل  -جزيرة
مصطفى محمود عسل  -جزيرة
م18:05 6

أحمد محمد فهيم  -الصيد 6

2017/03/05

باسل شيرين محمد  -طنطا

م2017/03/04 18:00 4
باسل شيرين محمد  -طنطا
م16:35 4

2017/03/07

مازن هشام صبري

هشام محمد ابو طالب  -هليو
م2017/03/04 18:00 5
هشام محمد أسامة  -سبورتيج

هشام محمد أسامة  -سبورتيج

م18:55 1

BYE

30

محمد مسعد أبو زيد  -الصيد 6

م2017/03/04 / 13:40 1
مصطفى محمود عسل  -جزيرة
أحمد محمد فهيم  -الصيد 6

محمد مسعد أبو زيد  -الصيد 6

م17:30 3
عبد الفتاح يحيى فهيم  -معادى

18

2017/03/05

م2017/03/04 18:00 2
عبد الرحمن البطران  -معادى

م2017/03/04 18:00 3
مصطفى محمود عسل  -جزيرة

12

نصر الدين مجدى  -زهور

يوسف حسين العبد  -طنطا

2017/03/05

هشام محمد أسامة  -سبورتيج

زياد محمد رشدي  -سموحة

م2017/03/04 18:00 6
زياد محمد رشدي  -سموحة
مازن هشام صبري
م17:30 4

2017/03/06

محمد أحمد فتحي  -مجمع 3
م2017/03/04 18:00 7
هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة
مازن هشام صبري  -دجلة
م18:55 2

أمير حسام صديق  -معادى
م2017/03/04 18:00 8
مازن هشام صبري  -دجلة

2017/03/05

مازن هشام صبري  -دجلة

محمد مسعد أبو زيد
م2017/03/07 16:35 3
هشام محمد أسامة

هشام محمد أسامة

