
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٩-١٠-٢،٠١٣  حتى  ٥-١٠-٢،٠١٣بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٩مرحلة تحت 
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B Y E طنطا-  محمد إیھاب حافظ  طنطا-  محمد إیھاب حافظ  6

شمس-  أحمد محمد المالح   شمس-  أحمد محمد المالح  7

B Y E 8
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سبورتیج-  أحمد سامح حبیب   20

سموحة-  زیاد محمد رشدي   شمس-  یوسف خالد سمیر  21

النصر-  حازم خالد سید   شمس-  یوسف خالد سمیر  سموحة-  زیاد محمد رشدي  22

B Y E شمس-  یوسف خالد سمیر  23

شمس-  یوسف خالد سمیر   یوسف خالد سمیر24

أھلى-  عمر أحمد الشربیني   25

ھلیو-  حسین أكمل الریس   أھلى-  عمر أحمد الشربیني  26

B Y E شمس-  أحمد عفت عشوش  شمس-  أحمد عفت عشوش  27

شمس-  أحمد عفت عشوش   شمس-  أحمد عفت عشوش  28

١مجمع -  عمرو محمد فھیم   29
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