اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
1

يحيى إسﻼم أبو ريه  -طنطا

2

BYE

3

كريم عمرو بهي  -دجلة

4

BYE

5

يوسف محمد يكن  -سبورتيج

6

BYE

7

سيف كريم الدين راشد  -سبورتيج

8

BYE

9

علي خالد الزهارنه  -دجلة

10

BYE

11

ياسين وليد قنديل  -سبورتيج

12

BYE

13

عبد الرحمن محمد حجاج  -الصيد 6

14

BYE

15

يوسف أيمن عطية  -دجلة

16

BYE

يحيى إسﻼم أبو ريه
م2017/03/30 15:45 2
كريم عمرو بهي

يحيى إسﻼم أبو ريه

م09:00 1

يوسف محمد يكن

2017/03/31

يحيى إسﻼم أبو ريه

يوسف محمد يكن

م2017/03/30 16:10 1
سيف كريم الدين راشد

م12:40 1

2017/04/01

علي خالد الزهارنه
م2017/03/30 16:10 2
ياسين وليد قنديل

علي خالد الزهارنه
عبد الرحمن محمد حجاج
م09:00 2

عبد الرحمن محمد حجاج
م2017/03/30 16:35 1
يوسف أيمن عطية

2017/03/31

عبد الرحمن محمد حجاج

يحيى إسﻼم أبو ريه
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EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
17

عمر السيد رفعت بكر  -هليو

18

BYE

19

أحمد مراد العيسوي  -سبورتيج

20

BYE

21

كريم خالد سيف النصر  -الجيش

22

BYE

23

يوسف عادل حنا رزق  -الصيد 6

24

BYE

25

زين الدين سامح شمس  -سموحة

26

BYE

27

يوسف وائل مهنا  -سموحة

28

BYE

29

ياسين عمرو هاني  -الصيد

30

BYE

31

محمد محمد زكريا  -سبورتيج

32

BYE

عمر السيد رفعت بكر
م2017/03/30 16:35 2
أحمد مراد العيسوي

عمر السيد رفعت بكر

م09:25 1

كريم خالد سيف النصر

2017/03/31

عمر السيد رفعت بكر

كريم خالد سيف النصر

م2017/03/30 17:00 1
يوسف عادل حنا رزق
زين الدين سامح شمس
م12:40 2

2017/04/01

زين الدين سامح شمس
م2017/03/30 17:00 2
يوسف وائل مهنا

زين الدين سامح شمس
زين الدين سامح شمس
م09:25 2

ياسين عمرو هاني
م2017/03/30 17:25 1
محمد محمد زكريا

2017/03/31

ياسين عمرو هاني
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EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
33

يوسف شريف هاشم  -شمس

34

BYE

35

زين محمد بحر  -دجلة

36

BYE

37

كريم وليد الحمامي  -شمس

38

BYE

39

عمر شريف علي  -سموحة

40

BYE

41

حمزه وسام حمدي  -الصيد 6

42

BYE

43

محمد عمرو السيد  -الصيد.ق

44

BYE

45

أحمد ماجد غرابه  -الجيش

46

BYE

47

عمر هشام النجار  -ب.المحلة

48

BYE

يوسف شريف هاشم
م2017/03/30 17:25 2
زين محمد بحر

يوسف شريف هاشم

م09:50 1

كريم وليد الحمامي

2017/03/31

يوسف شريف هاشم

عمر شريف علي

م2017/03/30 17:50 1
عمر شريف علي

م13:05 1

2017/04/01

حمزه وسام حمدي
م2017/03/30 17:50 2
محمد عمرو السيد

حمزه وسام حمدي
حمزه وسام حمدي
م09:50 2

أحمد ماجد غرابه
م2017/03/30 18:15 1
عمر هشام النجار

2017/03/31

أحمد ماجد غرابه

يوسف شريف هاشم
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نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
49

يحيى محمد الجيار  -شمس

50

BYE

51

عمر ناجي البكري عسكر  -طنطا

52

BYE

53

زياد ناصر الدين غزال  -طنطا

54

BYE

55

عبد الرحمن الجوهري  -شمس

56

BYE

57

كريم خالد حسونه  -دجلة

58

BYE

59

مروان إيمن عصمت  -الصيد.ق

60

BYE

61

آدم شريف حسنى  -شمس

62

BYE

63

محمد خالد عظام  -منصورة

64

BYE

يحيى محمد الجيار
م2017/03/30 18:15 2
عمر ناجي البكري عسكر

يحيى محمد الجيار

م10:15 1

زياد ناصر الدين غزال

2017/03/31

يحيى محمد الجيار

عبد الرحمن الجوهري

م2017/03/30 18:40 1
عبد الرحمن الجوهري
يحيى محمد الجيار
م13:05 2

2017/04/01

كريم خالد حسونه
م2017/03/30 18:40 2
مروان إيمن عصمت

كريم خالد حسونه
كريم خالد حسونه
م10:15 2

آدم شريف حسنى
م2017/03/30 19:05 1
محمد خالد عظام

2017/03/31

آدم شريف حسنى
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نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
65

BYE

66

كريم أحمد لطفى  -الجيش

67

BYE

68

حمزة ياسر محمد  -الصيد 6

69

BYE

70

أحمد هاني درويش 6 -أكتوبر

71

BYE

72

أحمد شريف عادل  -شمس

73

محمد عبدالرحمن رمضان  -قناة.س

74

2017/03/30
م/ 09:00 1
محمد طارق مرزوق  -ت.مﻼحية

75

BYE

76

كريم محمد بركات  -هليو

77

BYE

78

إسماعيل حازم إبراهيم  -سبورتيج

79

BYE

80

ياسين خالد ذكى  -سموحة

كريم أحمد لطفى
م2017/03/30 19:05 2
حمزة ياسر محمد

حمزة ياسر محمد

م10:40 1

أحمد هاني درويش

2017/03/31

أحمد شريف عادل

أحمد شريف عادل

م2017/03/30 19:30 1
أحمد شريف عادل

م13:30 1

2017/04/01

محمد طارق مرزوق
م2017/03/30 19:30 2
كريم محمد بركات

كريم محمد بركات
كريم محمد بركات
م10:40 2

إسماعيل حازم إبراهيم
م2017/03/30 19:55 1
ياسين خالد ذكى

2017/03/31

إسماعيل حازم إبراهيم

أحمد شريف عادل
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نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
81

BYE

82

أدم خالد القليوبي  -الصيد.ق

83

BYE

84

أسر محمد مصطفى  -الجيش

85

BYE

86

علي عمرو ماجوره  -مجمع 3

87

BYE

88

سيف الدين اشرف  -الجيش

89

BYE

90

عمار ياسر حسن  -هليو

91

BYE

92

ياسين مصطفى الشيخ  -مجمع 3

93

BYE

94

يوسف محمد حسن محمد  -دجلة

95

BYE

96

أدهم إيهاب نصار  -سبورتيج

أدم خالد القليوبي
م2017/03/30 19:55 2
أسر محمد مصطفى

أسر محمد مصطفى

م11:05 1

علي عمرو ماجوره

2017/03/31

سيف الدين اشرف

سيف الدين اشرف

م2017/03/30 20:20 1
سيف الدين اشرف
ياسين مصطفى الشيخ
م13:30 2

2017/04/01

عمار ياسر حسن
م2017/03/30 20:20 2
ياسين مصطفى الشيخ

ياسين مصطفى الشيخ
ياسين مصطفى الشيخ
م11:05 2

يوسف محمد حسن محمد
م2017/03/30 20:45 1
أدهم إيهاب نصار

2017/03/31

أدهم إيهاب نصار
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نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
97
98
99

مينا جورج عزيز  -النورس
2017/03/30
م/ 09:00 2
محمد محمد السيد  -القضاه

BYE

100

مصطفى محمد الجزار  -طنطا

101

BYE

102

كيفين إيهاب ستيفن  -شمس

103

BYE

104

كريستوف مينا فهمى  -سبورتيج

105

BYE

106

يحيى خالد الشربينى  -سبورتيج

107

BYE

108

عمار ياسر متولي  -الجيش

109

BYE

110

حمزه أسامه غنيم  -معادى

111

BYE

112

أحمد ياسر سرور  -الصيد.ق

مينا جورج عزيز
م2017/03/30 20:45 2
مصطفى محمد الجزار

مصطفى محمد الجزار

م11:30 1

كيفين إيهاب ستيفن

2017/03/31

كريستوف مينا فهمى

كريستوف مينا فهمى

م2017/03/30 21:10 1
كريستوف مينا فهمى

م13:55 1

2017/04/01

يحيى خالد الشربينى
م2017/03/30 21:10 2
عمار ياسر متولي

عمار ياسر متولي
أحمد ياسر سرور
م11:30 2

حمزه أسامه غنيم
م2017/03/30 21:35 1
أحمد ياسر سرور

2017/03/31

أحمد ياسر سرور

أحمد ياسر سرور
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EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئين
درو 128.00
113

BYE

114

الحسن أسامه دقماق  -دجلة

115

BYE

116

محمود كريم محمود  -سبورتيج

117

BYE

118

محمد هاني محمد مصطفي  -سموحة

119

BYE

120

عمر توفيق خميس  -الجيش

121

BYE

122

عز الدين عبد الناصر  -دجلة

123

BYE

124

زياد محمد سامى  -سموحة

125

BYE

126

محمد شريف علي  -سموحة

127

BYE

128

عمر وليد الششتاوى  -طنطا

الحسن أسامه دقماق
م2017/03/30 21:35 2
محمود كريم محمود

محمود كريم محمود

م11:55 1

محمد هاني محمد مصطفي

2017/03/31

عمر توفيق خميس

عمر توفيق خميس

م2017/03/30 22:00 1
عمر توفيق خميس
عمر توفيق خميس
م13:55 2

2017/04/01

عز الدين عبد الناصر
م2017/03/30 22:00 2
زياد محمد سامى

عز الدين عبد الناصر
عز الدين عبد الناصر
م11:55 2

محمد شريف علي
م2017/03/30 22:25 1
عمر وليد الششتاوى

2017/03/31

محمد شريف علي

