
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٤-٩-٢،٠١١  حتى  ٩-٩-٢،٠١١بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٩مرحلة تحت 
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النصر-  محمد عادل كمال     -  طارق محمد صالح الدینالنصر-  محمد عادل كمال  22
الشرطة

B Y E الشرطة-  طارق محمد صالح الدین  23

الشرطة-  طارق محمد صالح الدین   مازن ھشام صبري24

سموحة-  مصطفى محمودعبد النبي   25
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