
نظام المسابقات وشئون الالعبين

28.00-9.00-2016  حتى  22.00-9.00-2016بطولة منطقة القاهرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال
32.00درو 

أحمد مهدى ميدان  -  طنطا 1
 B Y E أحمد مهدى ميدان  -  طنطا2

2016/09/24شهاب عصام حسني  -  شمس  3 شهاب عصام حسني  -  شمس شهاب عصام حسني  -  شمس1م  21:25
2016/09/24 /  4 أحمد حسني االهل  -  أهلى 7م  17:00

3أحمد عادل عطيه نصر  -  مجمع  5   
2016/09/24  /6 إسالم عادل محمد  -  هليو إسالم عادل محمد  -  هليوإسالم عادل محمد  -  هليو8م  17:00

2016/09/24ماجد عبد الحميد محمد  -  القضاه  7 يحيى عاطف صبرى  -  القضاه 2م  21:25

2016/09/24 /  8 ماجد عبد الحميد محمد  -  القضاه 9م  17:00

  9 إبراهيم محمودإبراهيم  -  شمس
2016/09/24  /10 عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى10م  17:00

2016/09/24يوسف أحمد جالل  -  أهلى    11 يوسف أحمد جالل  -  أهلى عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى3م  21:25
2016/09/24   /  12 أمير حسام صديق  -  معادى 1م  17:45

3عمر محمد فهيم  -  مجمع  13   
2016/09/24  /14 حازم معتز حسين  -  د.الدفاع 3عمر محمد فهيم  -  مجمع 3عمر محمد فهيم  -  مجمع 2م  17:45

2016/09/24مصطفي سمير محمود  -  ت.مالحية  15 مصطفي سمير محمود  -  ت.مالحية 4م  21:25

2016/09/24  /  16 كريم شريف حوته  -  هليو 3م  17:45

محمد إيهاب حافظ  -  طنطا 17 
2016/09/24 /18 عمر أشرف إمام  -  أهلى محمد إيهاب حافظ  -  طنطا4م  17:45

2016/09/24أحمد سامي العادلي  -  سموحة   19 مؤمن علي عويضه  -  القضاه أحمد سامي العادلي  -  سموحة5م  21:25
2016/09/24  /  20 أحمد سامي العادلي  -  سموحة 5م  17:45

أحمد محمد التابعي  -  ت.مالحية 21    
2016/09/24   /22 6محمد مسعد أبو زيد  -  الصيد  6محمد مسعد أبو زيد  -  الصيد 6محمد مسعد أبو زيد  -  الصيد 6م  17:45

 B Y E 2016/09/24هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة   23 6م  21:25

    24 هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة
 25 3محمود السيد  -  مجمع 

2016/09/24 /26 3محمد أحمد فتحي  -  مجمع  3محمود السيد  -  مجمع 7م  17:45
2016/09/24معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع   27 معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع 3محمود السيد  -  مجمع 7م  21:25
2016/09/24  /  28 رائد علي إبراهيم  -  ت.مالحية 8م  17:45

  29محمد مصطفى عبدالعاطي  -  م.النصر
2016/09/24  /30  عمرو محمد فهيم  -  أهلى عمرو محمد فهيم  -  أهلىعمرو محمد فهيم  -  أهلى9م  17:45

 B Y E 2016/09/24يوسف حسين العبد  -  طنطا   31 8م  21:25

  32  يوسف حسين العبد  -  طنطا


