
نظام المسابقات وشئون الالعبين

8.00-9.00-2016  حتى  3.00-9.00-2016بطولة نادى سبورتيج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين19مرحلة تحت 
32.00درو 

كريم محمد دسوقي  -  أهلى 1
 B Y E كريم محمد دسوقي  -  أهلى2

2016/09/05شادي محمد الشربيني  -  شمس  3 شادي محمد الشربيني  -  شمس كريم محمد دسوقي  -  أهلى9م  19:50
2016/09/04 /  4 عمر عالء الدين السيد  -  الجيش 5م  19:30

يوسف مصطفي شوقي  -  دجلة كريم محمد دسوقي  -  أهلى   5 62016/09/06م  19:10

2016/09/04  /6 أحمد ماهر أبوالسعود  -  هليو يوسف مصطفي شوقي  -  دجلةيوسف مصطفي شوقي  -  دجلة6م  19:30
2016/09/05عمر حسن البربري  -  الصيد  7 عمر حسن البربري  -  الصيد 10م  19:50

2016/09/04 /  8 مروان محمد العصامى  -  طنطا 7م  19:30

كريم محمد دسوقي  9 عبد هللا ياسر المصري  -  هليو 52016/09/07م  18:30

2016/09/04  /10 شادي عمرو الشناوي  -  زهور عبد هللا ياسر المصري  -  هليو8م  19:30
2016/09/05هشام أحمد فنصة  -  جزيرة    11 عالء عمرو يحيى رزق  -  الجيش عبد هللا ياسر المصري  -  هليو1م  20:35

2016/09/04   /  12 هشام أحمد فنصة  -  جزيرة عبد هللا ياسر المصري  -  هليو9م  19:30
يوسف هشام حمودة  -  دجلة 72016/09/06م  19:10   13

2016/09/04  /14 خليل محمد خليل  -  أهلى يوسف هشام حمودة  -  دجلةيوسف هشام حمودة  -  دجلة10م  19:30
2016/09/05علي هشام طلبة  -  سموحة  15 عبد الرحمن البطران  -  معادى 2م  20:35

2016/09/08علي هشام طلبة  -  سموحة  16  /  2016/09/04 كريم محمد دسوقي4م  117:00م  20:10
أحمد شهاب فوزي  -  شمس 17 
2016/09/04 /18 عمر وليد الحديدي  -  أهلى أحمد شهاب فوزي  -  شمس2م  20:10
2016/09/05بالل وائل نوار  -  شمس   19 زياد أيمن عماره  -  طنطا بالل وائل نوار  -  شمس3م  20:35
2016/09/04  /  20 بالل وائل نوار  -  شمس 3م  20:10

كريم أكمل الريس  -  شمس بالل وائل نوار  -  شمس    21 12016/09/06م  20:00

2016/09/04   /22 مراد حازم الموصلى  -  سموحة باسل شيرين محمد  -  طنطامراد حازم الموصلى  -  سموحة4م  20:10
2016/09/05باسل شيرين محمد  -  طنطا   23 يوسف محمد زكريا  -  الصيد.ق 4م  20:35

2016/09/04  /  24 باسل شيرين محمد  -  طنطا زياد محمد صقر5م  20:10
62016/09/07م  18:30 25 عمر هشام السيد  -  سموحة

2016/09/04 /26 أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا6م  20:10
2016/09/05أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى   27 محمد هانى إبراهيم  -  شمس أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى5م  20:35

2016/09/04  /  28 أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى زياد محمد صقر  -  شمس7م  20:10
طالل عصام نمر  -  النصر 22016/09/06م  20:00  29

2016/09/04  /30  يوسف أحمد الفحام  -  زهور بالل وائل نوارعبد هللا ياسر المصريزياد محمد صقر  -  شمسيوسف أحمد الفحام  -  زهور8م  20:10
2016/09/08 3م  17:00  B Y E 2016/09/05زياد محمد صقر  -  شمس   31 بالل وائل نوار6م  20:35

  32  زياد محمد صقر  -  شمس


