
نظام المسابقات وشئون الالعبين

28.00-2.00-2017  حتى  23.00-2.00-2017بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

64.00درو 

6يوسف أحمد سرحان  -  الصيد  1

 
B Y E يوسف أحمد سرحان2

أحمد شريف عبد الواحد  -  سموحة
 

3
  2017/02/23 1م  16:00

يوسف أحمد سرحان عمر شريف فهيم

4 عمر شريف فهيم  -  أهلى
  / 2017/02/23 1م  11:00

جابرييل البرت فايز  -  سبورتيج 5
12017/02/24م  11:00   

يوسف أحمد سرحان

6 إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا
/  2017/02/23 2م  11:00

جابرييل البرت فايز جابرييل البرت فايز

حسين طارق طبوزاده  -  سبورتيج
 

7
  2017/02/23 2م  16:00

حسين طارق طبوزاده

8 سيف حازم الجزار  -  طنطا
  / 2017/02/23 3م  11:00

عمر محمد مسعود  -  هليو 9
   

10 عمر سامح فتح هللا  -  طنطا
/  2017/02/23 4م  11:00

عمر محمد مسعود

احمد طه البربري  -  هليو
 

11
    2017/02/23 3م  16:00

عمر محمد مسعود احمد طه البربري

12 علي ماجد الطنطاوي  -  الجيش
  /   2017/02/23 1م  11:20

عمر محمد مسعود

عمر عبد الخالق السيد  -  سبورتيج 13
22017/02/24م  11:00   

14 6حسين محمد حسين المال  -  الصيد 
/  2017/02/23 2م  11:20

عمر عبد الخالق السيد عمر عبد الخالق السيد

ساجد  أحمد عباس  -  سموحة
 

15
  2017/02/23 4م  16:00

ساجد  أحمد عباس

16 معاذ أحمد زكي  -  طنطا
  /  2017/02/23  3م  11:20

عمر محمد بسطاوى  -  سموحة 17
  

18 ياسين وليد عبدالقادر  -  سموحة
/ 2017/02/23 4م  11:20

عمر محمد بسطاوى
 

كريس البير نقوال  -  سموحة
 

19
   2017/02/23 1م  16:20

عمر محمد بسطاوى كريس البير نقوال
 

20 يوسف خالد عظام  -  منصورة
  /  2017/02/23  1م  11:40

أكتوبر6أحمد هاني درويش  -   21
32017/02/24م  11:00    

عمر محمد بسطاوى
 

22 عمر محمد خليل يوسف  -  ب.المحلة
/   2017/02/23 2م  11:40

أحمد هاني درويش أحمد هاني درويش
 

باسل مختار سالم  -  الجيش
 

23
   2017/02/23 2م  16:20

باسل مختار سالم
 

24 حمزه محمد البسطويسي  -  طنطا
  /  2017/02/23  3م  11:40

6عمر عبد الحي عادل  -  الصيد  25
   

26 أحمد طارق رزق  -  الجيش
/ 2017/02/23 4م  11:40

عمر عبد الحي عادل
 

أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد
 

27
   2017/02/23 3م  16:20

عمر عبد الحي عادل أدهم محمد المصلحى
 

28 أدهم محمد المصلحى  -  الجيش
  /  2017/02/23 1م  12:00

عمر عبد الحي عادل
 

مينا وسيم يوسف أنيس  -  سموحة 29
 42017/02/24م  11:00  

30 يوسف محمد عصمت  -  الجيش
/   2017/02/23 2م  12:00

مينا وسيم يوسف أنيس مينا وسيم يوسف أنيس
 

يوسف بهجت منصور  -  ب.المحلة
 

31
   2017/02/23 4م  16:20

يوسف بهجت منصور
 

32 أدم أمير خلف  -  رواد
  / 2017/02/23  3م  12:00
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يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا 33
  

34 يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة
/2017/02/23 4م  12:00

يوسف محمود أبو عثمان
 

آدم محمد حول  -  طنطا
 

35
  2017/02/23 1م  16:40

كريم معتز عياد كريم معتز عياد
 

36 كريم معتز عياد  -  الصيد.ق
  / 2017/02/23  1م  12:20

3كريم عمرو ماجوره  -  مجمع  37
12017/02/24م  11:20   

إياد محمد داود
 

38 ياسين تامر علي بانوب  -  الجيش
/  2017/02/23 2م  12:20

إياد محمد داود ياسين تامر علي بانوب
 

مؤمن تامر المغازي  -  منصورة
 

39
  2017/02/23 2م  16:40

إياد محمد داود
 

40 إياد محمد داود  -  سموحة
  / 2017/02/23  3م  12:20

إياد أحمد حسب النبي  -  طنطا 41
    

42 اياد حسام صابر احمد  -  الصيد.ق
/  2017/02/23 4م  12:20

اياد حسام صابر احمد
 

زين محمد بحر  -  دجلة
 

43
    2017/02/23 3م  16:40

علي تامر جمال منصور علي تامر جمال منصور
 

44 علي تامر جمال منصور  -  الصيد.ق
  /   2017/02/23 1م  12:40

حمدي إيهاب حمدي
 

محمد حسام عبد الرؤوف  -  زهور 45
 22017/02/24م  11:20   

46 مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا
/  2017/02/23 2م  12:40

حمدي إيهاب حمدي مصطفى تامر الكوراني
 

شهاب أحمد سبع  -  طنطا
 

47
  2017/02/23 4م  16:40

حمدي إيهاب حمدي
 

48 حمدي إيهاب حمدي  -  أهلى
  /  2017/02/23 3م  12:40

ياسين هشام ثابت  -  معادى 49
 

50 أكتوبر6نور الدين احمد كمال  -  
/ 2017/02/23 4م  12:40

نور الدين احمد كمال

أحمد عمرو عاطف  -  سموحة
 

51
   2017/02/23 1م  17:00

محمد حسام أبو ديب محمد حسام أبو ديب

52 محمد حسام أبو ديب  -  طنطا
  /  2017/02/23 1م  13:00

علي محمد فتحي محمد  -  طنطا 53
32017/02/24م  11:20    

ياسين وليد اللقاني

54 ياسين حسام عباس  -  ب.المحلة
/   2017/02/23 2م  13:00

ياسين وليد اللقاني ياسين حسام عباس

عبد الرحمن حسانين  -  منصورة
 

55
   2017/02/23 2م  17:00

ياسين وليد اللقاني

56 ياسين وليد اللقاني  -  معادى
  /  2017/02/23 3م  13:00

ياسين وليد زكي  -  سموحة 57
  

58 كريم عصام فوزي  -  سموحة
/ 2017/02/23 4م  13:00

ياسين وليد زكي

  -  علي شريف محمد العجمي
سبورتيج

 
59

   2017/02/23 3م  17:00
علي هاني الشاذلي علي هاني الشاذلي

60 علي هاني الشاذلي  -  الجيش
  /  2017/02/23 1م  13:20

ياسين أحمد نصر

أدم شريف عطيه  -  سموحة 61
42017/02/24م  11:20  

62 زياد محمد مسعد حسان  -  سموحة
/ 2017/02/23 2م  13:20

ياسين أحمد نصر زياد محمد مسعد حسان

 
B Y E 63

 2017/02/23 4م  17:00
ياسين أحمد نصر

64 ياسين أحمد نصر  -  الصيد.ق
  


