
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10.00-11.00-2016  حتى  5.00-11.00-2016بطولة نادى المعادى الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32.00درو 

طارق محمد مؤمن  -  جزيرة 1

 
B Y E طارق محمد مؤمن  -  جزيرة2

أحمد سامي العادلي  -  سموحة
 

3
أحمد سامي العادلي  -  سموحة  

2016/11/07 4م  20:00
طارق محمد مؤمن  -  جزيرة

4 إبراهيم أبو المجد  -  دجلة
  / 2016/11/06 1م  20:55

يوسف محمد الشنواني  -  أهلى 5
طارق محمد مؤمن  -  جزيرة   

32016/11/08م  19:25

6 أحمد سعيد عبد اللطيف  -  دجلة
/  2016/11/06 2م  20:55

يوسف محمد الشنواني  -  أهلىيوسف محمد الشنواني  -  أهلى

3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع 
 

7
  

3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع 
2016/11/07 5م  20:00

8 أحمد محمد كامل  -  معادى
  / 2016/11/06 3م  20:55

 كريم علي فتحي  -  جزيرة
9

طارق محمد مؤمن  
22016/11/09م  17:10

 
B Y E 10

  
كريم علي فتحي  -  جزيرة

إسالم عادل محمد  -  هليو
 

11
    

إسالم عادل محمد  -  هليو
2016/11/07 6م  20:00

كريم علي فتحي  -  جزيرة

12 عالء عمرو يحيى رزق  -  الجيش
  /   2016/11/06 4م  20:55

كريم علي فتحي  -  جزيرة

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى 13
42016/11/08م  19:25   

14 أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر
/  2016/11/06 5م  20:55

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادىعبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

3محمد أحمد فتحي  -  مجمع 
 

15
  

وليد محمود العيوطي  -  معادى
2016/11/07 7م  20:00

وليد محمود العيوطي  -  معادى
2016/11/10  16

  /  2016/11/06 2م  617:40م  20:55
طارق محمد مؤمن

أمير حسام صديق  -  معادى 17
 

18 أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا
/ 2016/11/06 7م  20:55

أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا

مالك هشام نصير  -  أهلى
 

19
   

هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة
2016/11/07 8م  20:00

هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة

20 هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة
  /  2016/11/06 8م  20:55

محمد حسام الجوارحى  -  دجلة 21
مازن جمال أبو طبل  -  دجلة    

52016/11/08م  19:25

22 إسماعيل محمد كامل  -  معادى
/   2016/11/06 1م  21:30

مازن جمال أبو طبل  -  دجلةإسماعيل محمد كامل  -  معادى

 
B Y E 23

   
مازن جمال أبو طبل  -  دجلة

2016/11/07 1م  20:45

24 مازن جمال أبو طبل  -  دجلة
عمر أكرم العزباوي    

 محمد إيهاب حافظ  -  طنطا
25

32016/11/09م  17:10 

26 زياد أيمن عماره  -  طنطا
/ 2016/11/06 2م  21:30

زياد أيمن عماره  -  طنطا

يوسف خالد سمير  -  دجلة
 

27
   

يوسف خالد سمير  -  دجلة
2016/11/07 2م  20:45

يوسف خالد سمير  -  دجلة

28 6أحمد محمد فهيم  -  الصيد 
  /  2016/11/06 3م  21:30

عمر أكرم العزباوي  -  جزيرة

يوسف مصطفي شوقي  -  دجلة 29
62016/11/08م  19:25  

30  6محمد مسعد أبو زيد  -  الصيد 
/  2016/11/06 4م  21:30

مازن جمال أبو طبلكريم علي فتحيعمر أكرم العزباوي  -  جزيرة6محمد مسعد أبو زيد  -  الصيد 

2016/11/10 1م  17:40  
B Y E 31

عمر أكرم العزباوي  -  جزيرة   
2016/11/07 3م  20:45

مازن جمال أبو طبل

32  عمر أكرم العزباوي  -  جزيرة
  


