نتائج بطولة طنطا المفتوحة

لجنة المسابقات
الفترة من

المرحلة السنٌة

المركز األول

/ 20

 2009 / 7حتً

المركز الثانً

7 / 24

2009 /

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف أبراهٌم -دجلة

ٌوسف وجٌة  -زهور

أحمد أٌمن  -طنطا

عبد هللا ٌاسر  -زهور

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف محمد  -أهلى

أحمد هشام  -طنطا

محمد اٌمن  -زهور

مجدى البر ٌرى -هلٌو

ناشئٌن تحت  15سنة

محمد هشام  -طنطا

عالء الترك  -سموحة

محمد الجوارحى  -شمس

رامى مجدى  -زهور

ناشئٌن تحت  17سنة
ناشئٌن تحت  19سنة

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

جبٌبة محمد -سبو

زٌنه تامر  -شمس

نورهنداوى  -سموحة

أمٌنه ٌاسر -صٌد

ناشئات تحت  13سنة

دٌنا فرٌد -أهلى

نورهان مجدى -سموحة

هنا عصام  -سبو

حبٌبة محمد -سبو

ناشئات تحت  15سنة
ناشئات تحت  17سنة
ناشئات تحت  19سنة

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة
عمومً رجـــــــــــال
عمومً ســــــــٌدات

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  35سنة
مرحلة فوق  45سنة

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

A.M

لجنة المسابقات

المرحلة السنٌة

نتائج بطولة وادي دجلة  -المعادي المفتوحة
الفترة من  2009 / 8 / 13حتً 2009 / 8 / 19

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

كرٌم الرٌس -هلٌو

زٌاد صقر  -طنطا

أندرو متى  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

عبد الرحمن زاهر -ش

سعد الدٌن اٌهاب -مع

كرٌم طارق  -دجلة

محمود ٌاسر  -ص

ناشئٌن تحت  15سنة

شهاب عصام  -ش

سٌف اشرف  -ش

اسامه خالد  -ج

محمد اكرم  -ش

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد ابو الغار  -ص

مروان الشوربجى  -سمو

كرٌم على  -اهلى

مصطفى بٌومى  -هلٌو

ناشئٌن تحت  19سنة

محمد الشربٌنً  -سمو

زاهد شرٌن  -سمو

محمد عصام الشرٌف  -سبو

أحمد حسنً  -أهلً

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد  -سبو

امٌنه ٌاسر  -ص

زٌنه تامر  -ش

ٌارا محمد  -أ

ناشئات تحت  13سنة

سلمى الدفراوى  -هلٌو

نوران جوهر  -مع

امٌنة معتز  -هلٌو

رضوى عادل  -سبو

ناشئات تحت  15سنة

ٌثرب عادل  -هلٌو

هاٌدي عصام  -هلٌو

سلمى هانى  -سمو

مرٌم متولً  -سمو

ناشئات تحت  17سنة

كانزى الدفراوى  -هلٌو

هاٌدى عصام  -هلٌو

ندى القلعاوى  -سمو

مى االطمس  -ش

ناشئات تحت  19سنة

فرح العزباوي  -جزٌرة

سلمً هانً  -جزٌرة

مً األطمس  -ش

نٌهال عالء  -سمو

مراحل الرجال
رجال تحت  23سنة

علً فرج  -هلٌو

عبد الفتاح ٌحٌى  -مج

هشام محمد أسامة  -سبو

أندرو ألفونس  -ط

عمومً رجـــــــــــال

كرٌم دروٌش  -دجلة

مازن جمال  -دجلة

عمرو منسى  -سبورتنج

هاشم سمٌر  -الصٌد

عمومً ســــــــٌدات

إنجى خٌر هللا  -سبورتنج

فرح العزباوى  -جزٌرة

ندى القلعاوى  -سموحة

مٌرهان عمرو  -الصٌد

مراحل فوق السن
مرحلة فوق  35سنة

أحمد إبراهٌم  -شمس

شرٌف هاشم  -الزهور

إكرامى ٌوسف  -دجلة

محمود إبراهٌم  -الزهور

مرحلة فوق  45سنة

ٌحً فهٌم  -مج

نشات الشافعً -الزهور

هشام البشرى  -الجزٌرة

حازم الزنٌنى  -جزٌرة

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

A.M

لجنة المسابقات

المرحلة السنٌة

نتائج بطولة منطقة االسكندرٌة المفتوحة
الفترة من  2009 / 9 /3حتً 2009 / 9 / 9

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

ماجد اشرف  -سبورتج

اندرو متً -سبورتج

نور الدٌن عادل هلٌوبلس

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف محمد -اهلً

عبد الرحمن زاهر -شمس

ادهم ماهر -سبورتج

مصطفً هانً  -معادي

ناشئٌن تحت  15سنة

شهاب عصام  -شمس

اسامة خالد  -جزٌرة

مروان عبد النبً  -سموحة

سٌف اشرف  -شمس

ناشئٌن تحت  17سنة

مروان الشوربجً  -سموحة

احمد عبد الخالق  -جزٌرة

كرٌم علً  -اهلً

مصطفً بٌومً  -هلٌوبلس

ناشئٌن تحت  19سنة

علً فرج  -هلٌوبلس

كرٌم سامً  -جزٌرة

عمرو خالد  -جزٌرة

محمد عصام  -سبورتج

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد  -سبورتج

زٌنة تامر  -شمس

زٌنة مٌكوي  -سبورتج

امٌنة ٌاسر  -صٌد

ناشئات تحت  13سنة

نوران جوهر  -معادي

نورهان مجدي  -سموحة

نادٌن شاهٌن  -جزٌرة

سلمً الدفراوي  -هلٌوبلس

ناشئات تحت  15سنة

ٌثرب عادل  -هلٌوبلس

سلمً هانً  -سموحة

هاٌدي عصام  -هٌلوبلس

لٌلً سامً  -دجلة

ناشئات تحت  17سنة

كانزي الدفراوي  -هلٌوبلس

منة هللا ناصر  -شمس

سلمً حاتم  -معادي

مً االطمس  -شمس

ناشئات تحت  19سنة

نور الطٌب  -هلٌوبلس

نور الشربٌنً  -سموحة

مً االطمس  -شمس

فرح العرباوي  -جزٌرة

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

محمد القماش  -هلٌوبلس

عمر العزباوي  -جزٌرة

محمد نبٌل  -سموحة

وائل عمرو  -هلٌوبلس

عمومً رجـــــــــــال

وائل فرج  -هلٌوبلس

محمد القماش  -هلٌوبلس

احمد السوٌفى  -سبورتج

هاشم سمٌر  -الصٌد

عمومً ســــــــٌدات

نور الطٌب  -هلٌوبلس

كانزي الدفراوي  -هلٌوبلس

ٌثرب عادل  -هلٌوبلس

فرح العزباوي -جزٌرة

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  35سنة

باسم رمضان  -سبورتنج

طارق الشاذلً -طنطا

مسعد عبد الوهاب  -سبورتنج

شرٌف هاشم  -الزهور

مرحلة فوق  45سنة

ٌحً فهٌم  -مج

نشات الشافعً -الزهور

الفونس عوض  -طنطا

اشرف ابو الغار  -صٌد

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

A.M

لجنة المسابقات

المرحلة السنٌة

نتائج بطولة منطقة القاهرة المفتوحة
الفترة من  2009 / 10 /15حتً 2009 / 10 / 21

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

كرٌم الرٌس  -هلٌوبلس

اندرو متً  -سبورتنج زٌاد محمد  -طنطا

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف محمد -اهلً

عبد الرحمن زاهر -شمس

ادهم ماهر -سبورتج

سعد الدٌن إٌهاب  -معادي

ناشئٌن تحت  15سنة

شهاب عصام  -شمس

اسامة خالد  -جزٌرة

أحمد عفت  -شمس

مروان عبد النبً  -سموحة

ناشئٌن تحت  17سنة

مروان الشوربجً  -سموحة محمد أبو الغار  -الصٌد

كرٌم علً  -اهلً

احمد عبد الخالق  -جزٌرة

ناشئٌن تحت  19سنة

كرٌم سامً  -جزٌرة

مروان الشوربجً  -سموحة أحمد حسنى  -أهلى

عمرو خالد  -جزٌرة

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد  -سبورتنج

زٌنة تامر  -الشمس

نوران احمد  -سموحة ٌارا محمد  -االهلً

ناشئات تحت  13سنة

نوران جوهر  -معادي

أمٌنه معتز  -هلٌوبولٌس

نورهان مجدي  -سموحةدٌنا فرٌد  -أهلى

ناشئات تحت  15سنة

ٌثرب عادل  -هلٌوبلس

سلمً هانً  -سموحة

هاٌدي عصام  -هٌلوبلسمرٌم إبراهٌم  -سموحة

ناشئات تحت  17سنة

ٌثرب عادل  -هلٌوبلس

منة هللا ناصر  -شمس

سلمً حاتم  -معادي

ندى القلعاوى  -سموحة

ناشئات تحت  19سنة

هبة الترك  -سموحة

نوران الترك  -سموحة

فرح العزباوي -جزٌرة
كانزي الدفراوي  -هلٌوبلس

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

أندرو وجٌة  -هلٌوبلس

وائل عمرو  -هلٌوبلس

عمر العزباوي  -جزٌرة
أحمد المهٌلمى  -سبورتنج

عمومً رجـــــــــــال

عمرعبد العزٌز  -االهلً

محمد القماش  -هلٌوبلس

عمومً ســــــــٌدات

ٌثرب عادل  -هلٌوبلس

مٌرهان عمرو  -الصٌد

وائل فرج  -هلٌوبلس -رابع
اندرو وجٌه  -هلٌوبلس -رابع
سارة النعمانى  -جزٌرة فرح مؤمن  -جزٌرة

مراحل فوق السن

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

لجنة المسابقات

المرحلة السنٌة

نتائج بطولة المعادي المفتوحة
الفترة من  2009 / 12 / 10حتً 12 / 14

المركز األول

المركز الثانً

2009 /

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة
ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف محمد سلٌمان  -االهلً

ناشئٌن تحت  15سنة

شهاب عصام

 -الشمس

ناشئٌن تحت  17سنة

فارس محمد دسوقً  -سموحة

ناشئٌن تحت  19سنة

زاهد محمد شرٌن  -سموحة

سعد الدٌن اٌهاب  -المعادي

ٌوسف اكرم محمد  -الشمس

كرٌم اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس عالء عصام انور  -سموحة
طارق محمد صالح  -االهلً
محمد الشربٌنً

 -سموحة

ٌحًٌ عصام الدٌن  -االهلً
سٌف اشرف فتحً  -الشمس

احمد عاطف شحاته  -الشمس

مازن هشام صبري  -االهلً

عمر محً الدٌن مرعً  -االهلً

احمد حسنً االهل  -االهلً

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

زٌنة تامر عصام  -الشمس

امنٌة ٌاسر محمود  -الصٌد

هنا معتز اٌوب  -وادي دجلة

ناشئات تحت  13سنة

نادٌن اٌمن شاهٌن  -الجزٌرة

دٌنا احمد السٌد  -االهلً

هنا عاصم عزٌز  -سبورتنج

منة هللا محمد حامد  -االهلً

ناشئات تحت  15سنة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

مرٌم محمود المسٌري  -الصٌد

لٌلً عمر سامً  -وادي دجلة

نوران احمد جوهر  -المعادي

ناشئات تحت  17سنة

ندي محمد القلعاوي  -سموحة

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

مً محمد االطمس  -الشمس

هاٌدي عصام الال  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  19سنة

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

علً عمرو فرج

 -هلٌوبولٌس زاهد محمد شرٌن  -سموحة

خالد عبد الفتاح غنٌم  -الشمس

مروان حسام محمد  -سموحة

عمومً رجـــــــــــال
عمومً ســــــــٌدات

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  35سنة
مرحلة فوق  45سنة
مرحلة زوجً  35و45

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

لجنة المسابقات

المرحلة السنٌة

نتائج بطولة سبورتنج المفتوحة
الفترة من  2010 / 2 /25حتً 2010 / 3 / 2

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

نور الدٌن عادل  -هلٌوبولٌس

زٌاد محمد صقر  -طنطا

حازم احمد ابو السعود  -الصٌد

عبد هللا ٌاسر المصري  -الزهور

ناشئٌن تحت  13سنة

سعد الدٌن اٌهاب  -المعادي

ٌحًٌ عصام الدٌن  -االهلً

ادهم ماهر ماضً  -سبورتنج

ٌوسف اكرم فكري  -الشمس

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس سٌف اشرف فتحً  -الشمس

مروان محمود علً  -سموحة

شهاب عصام

 -الشمس

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد اشرف ابو الغار  -الصٌد

مروان الشوربجً  -سموحة

مصطفً بٌومً  -هلٌوبولٌس

مازن هشام جمال  -االهلً

ناشئٌن تحت  19سنة

علً عمرو فرج  -هلٌوبولٌس

زاهد محمد شرٌن  -سموحة

اسالم خالد الفقً  -هلٌوبولٌس

محمد الشربٌنً  -سموحة

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

امنٌة ٌاسر محمود  -الصٌد

هانٌا اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس فرٌدة مصطفً محمد  -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

نوران احمد جوهر  -المعادي

نورهان مجدي علً  -سموحة

هنا عصام عزت  -سبورتنج

امٌنة معتز محمد  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  15سنة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

لٌلً عمر احمد  -وادي دجلة

مرٌم محمود المسٌري  -الصٌد

ناشئات تحت  17سنة

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

ندي محمد القلعاوي  -سموحة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

سلمً حاتم عصمت  -المعادي

ناشئات تحت  19سنة

كنزي الدفراوي  -هلٌوبولٌس

ٌثرب عادل محمد  -هلٌوبولٌس

سلمً هانً علً  -الجزٌرة

سلمً محمد نصار  -هلٌوبولٌس

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

عادل محمد الزرقا  -سبورتنج

عمومً رجـــــــــــال

عمرو ابراهٌم منسً  -سبورتنج وائل عمرو فرج  -هلٌوبولٌس

عادل محمد الزرقا  -سبورتنج

عمومً ســــــــٌدات

رنٌم محمد الولٌلً  -هلٌوبولٌس منة هللا محمد ناصر  -الشمس

روان سعٌد عبد الحافظ  -سموحة نوران عالء التركً  -سموحة

محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس عبد الفتاح ٌحًٌ فهٌم  -سبورتنج حسٌن امام رمضان  -الشمس
محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  40سنة

مسعد عبد الوهاب  -سبورتنج

مرحلة فوق  45سنة

عز الدٌن سالم

 -سبورتنج

مرحلة فوق  55سنة

مجدي سعد  -اتحاد الشرطة

اٌهاب رشدي  -سموحة

اشرف عبد المعطً  -الشمس

ٌحًٌ عبد الفتاح فهٌم  -سبورتنج اٌهاب بركات  -سبورتنج
الفونس عوض  -طنطا

خالد العجرودي  -سبورتنج
اشرف ابو الغار  -الصٌد

عالء الدٌن العجرودي  -سبورتنج محمد عادل الشٌوي  -سبورتنج
رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

نتائج بطولة الجزٌرة المفتوحة

لجنة المسابقات
المرحلة االولي
المرحلة الثانٌة

المرحلة السنٌة

الفترة من / 24

الفترة من / 18

 2009 / 12حتً 12 / 28

 2010 / 3حتً 3 / 22

المركز الثانً

المركز األول

2009 /

2010 /

المركز الرابع

المركز الثالث

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف إبراهٌم

ناشئٌن تحت  13سنة

سعد الدٌن اٌهاب  -معادي

 -وادي دجلة اندرو متً

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم الحمامً

ناشئٌن تحت  17سنة

احمد عبد الخالق  -جزٌرة

ناشئٌن تحت  19سنة

عمرو خالد

ٌحًٌ عصام

 -هلٌوبولٌس سٌف اشرف

 -الجزٌرة

 -سبورتنج

مصطفً محمد

 -طنطا

 -االهلً

ٌوسف فكري

 -االهلً

 -الشمس

مروان عبد النبً  -سموحة

فارس الدسوقً  -سموحة
زاهد شرٌن

 -سموحة

 -الصٌد

محمد ابو الغار

نور الدٌن عادل  -هلوٌوبلس
 -سبورتنج

ادهم ماهر

احمد سامح حبٌب  -سبورتنج
مصطفً بٌومً

 -هلٌوبولٌس

محمد عصام الشرٌف  -سبورتنج احمد عبد الخالق  -جزٌرة

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

زٌنة تامر  -شمس

امنٌة ٌاسر  -الصٌد

ٌارا محمد  -اهلً

نور هنداوي

 -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

نوران جوهر  -معادي

امٌنة معتز  -هلٌوبولٌس

نادٌن شاهٌن  -جزٌرة

هنا عصام

 -سبورتنج

ناشئات تحت  15سنة

سلمً هانً  -سموحة

لٌلً عمر

 -وادي دجلة

مرٌم المسٌري  -الصٌد

رنٌم حسام

 -الصٌد

ناشئات تحت  17سنة

منه هللا ناصر  -الشمس

مرٌم متولً  -سموحة

مً االطمس

 -الشمس

هاٌدي عصام الال  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  19سنة

نور عاطف  -سموحة

سلمً هانً  -الجزٌرة

سلمً نصار

 -هلٌوبولٌس

منسحبة

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

علً فرج  -هلوٌوبلس

عمومً رجـــــــــــال

عمر العزباوي

عمومً ســــــــٌدات

امنٌة عبد القوي  -جزٌرة

 -جزٌرة

عمر العزباوي  -جزٌرة
اندرو وجٌه

 -سبورتنج

انجً خٌرهللا  -سبورتنج

عبد الفتاح ٌحًٌ  -سبورتنج
 -جزٌرة

عمرو سوٌلم
سارة النعمانً -

جزٌرة

محمد القماش  -هلوٌوبلس
عمرو خالد -

جزٌرة

سلمً هانً  -جزٌرة

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  35سنة

احمد ابراهٌم  -اتحاد الشرطة

مرحلة فوق  45سنة

مجدي سعد

 -اتحاد الشرطة

مرحلة زوجً  35و45

عز الدٌن سالم
باسم رمضان

عالء الدٌن سالم  -جزٌرة

باسم رمضان  -سبورتنج

شرٌف هاشم  -زهور

نشأت الشافعً  -زهور

حازم الزٌٌنً  -جزٌرة

جمال محمد  -شمس

 سبورتنج احمد مدٌن -سبورتنج محمد والً

 الصٌد -الصٌد

حازم الزٌٌنً
عاطف خلٌفة

 الجزٌرة -الجزٌرة

شرٌف هاشم  -زهور
محمود ابراهٌم  -زهور

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

نتائج بطولة الجمهورٌة 2010 / 2009
الفترة من  22الى 2010 / 4 /27

لجنة المسابقات
المرحلة االولي
المرحلة الثانٌة

المرحلة السنٌة

المركز الثانً

المركز األول

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

زٌاد صقر

-

طنطا

نور الدٌن عادل  -هلٌوبولٌس مصطفً محمد منتصر  -طنطا

مروان طارق

 -الصٌد

ٌوسف إبراهٌم

 -وادي دجلة

ناشئٌن تحت  13سنة

ادهم ماهر

 -سبورتنج

سعد الدٌن اٌهاب  -معادي

حسام الطوخى  -طنطا

ناشئٌن تحت  15سنة

سٌف اشرف

 -الشمس

مروان عبد النبً  -سموحة

محمد حسام الجوارحى  -الشمس كرٌم الحمامً

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد ابو الغار

 -الصٌد

احمد عبد الخالق  -جزٌرة

ناشئٌن تحت  19سنة

محمد الشربٌنً  -سموحة

خالد ٌوسف

فارس الدسوقً  -سموحة

 -هلٌوبولٌس احمد حسنً االهل  -االهلً

 هلٌوبولٌس -اهلى

فادى ثروت

محمد عصام الشرٌف  -سبورتنج

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

امنٌة ٌاسر محمود  -الصٌد

روان القلعاوى

ناشئات تحت  13سنة

نوران جوهر  -معادي

نادٌن شاهٌن  -جزٌرة

نورهان مجدى

ناشئات تحت  15سنة

مرٌم متولى

 -سموحة

لٌلً عمر

ناشئات تحت  17سنة

ٌثرب عادل

 -هلٌوبولٌس

كانزى الدفراوى

ناشئات تحت  19سنة

نور عاطف  -سموحة

نور الطٌب

 -وادي دجلة

 -سموحة

مرٌم المسٌري  -الصٌد

 -هلٌوبولٌس مً االطمس

 -هلٌوبولٌس

 -سموحة

منة هللا ناصر

 الشمس -الشمس

مٌان عز العرب -

االهلً

امٌنة معتز  -هلٌوبولٌس
سلمً هانً  -سموحة
سلمً هانً  -سموحة
كانزى الدفراوى

 -هلٌوبولٌس

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

محمد على أنور

عمومً رجـــــــــــال

رامى محمد عاشور  -هلوٌوبلس كرٌم دروٌش

عمومً ســــــــٌدات

رنٌم الولٌلى

 -هلوٌوبلس عمر العزباوي  -جزٌرة

امنٌة عبد القوي  -جزٌرة

 دجلة -هلٌوبولٌس

محمد القماش  -هلوٌوبلس
عمر مسعد
نور الطٌب

 هلٌوبولٌس -هلٌوبولٌس

عبد الفتاح ٌحًٌ  -سبورتنج
هشام محمد عاشور -هلٌوبولٌس
انجً خٌرهللا  -سبورتنج

مراحل فوق السن

مرحلة فوق  35سنة

احمد ابراهٌم  -اتحاد الشرطة

مرحلة فوق  45سنة

هشام عٌسى  -الجزٌرة

ماجد شرٌف

مرحلة زوجً  35و45

سمٌر الجزار  -الجزٌرة
إبراهٌم عسل  -الجزٌرة
ألفونً عوض  -طنطا

حازم الزٌٌنً  -الجزٌرة
 الجزٌرةأشرف منٌر
مجدى سعد  -شرطة

مرحلة فوق  55سنة

باسم رمضان  -سبورتنج
 -الجزٌرة

أشرف منٌر
عز الدٌن سالم

 الجزٌرة -سبورتنج

 -الصٌد

أحمد مدٌن
أٌمن زكرٌا

 -الجزٌرة

 سبورتنج حسن عبد الفتاح  -الجزٌرةعز الدٌن سالم
 الجزٌرة سبورتنج هادى محمدباسم رمضان
أحمد جالل  -دار الدفاع
حسن الصٌاد  -سموحة
رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

