
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٨-١١-٢،٠١٣  حتى  ١٤-١١-٢،٠١٣بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

٣٢درو 

دجلة-  كریم محمد درویش   1

B Y E دجلة-  كریم محمد درویش  2

زھور-  محمد مسعد أبو زید   معادى-  أمیر حسام صدیق  3
2013/11/16 ١م  15:45

دجلة-  كریم محمد درویش  

معادى-  أمیر حسام صدیق   4
/2013/11/16 ١م  11:00

جزیرة-  عمر علي القطان   دجلة-  كریم محمد درویش  5
١2013/11/17م  13:30

B Y E جزیرة-  عمر علي القطان  جزیرة-  عمر علي القطان  6

طنطا-  محمد عمرو النجار   طنطا-  محمد عمرو النجار  7
2013/11/16 ٢م  15:45

معادى-  محمد أشرف عدلى   8
/2013/11/16 ٢م  11:00

دجلة-  أندرو وجیة إمیل   كریم محمد درویش9
٣2013/11/17م  18:00

B Y E دجلة-  أندرو وجیة إمیل  10

معادى-  ولید محمود العیوطي   معادى-  ولید محمود العیوطي  11
2013/11/16 ٣م  15:45

دجلة-  أندرو وجیة إمیل  

زھور-  أحمد محمد شحاتة   12
/2013/11/16 ٣م  11:00

دجلة-  أندرو وجیة إمیل  

٢مجمع -  إبراھیم یحیى فھیم   13
٢2013/11/17م  13:30

دجلة-  أحمد شریف دویدار   14
/2013/11/16 ٤م  11:00

أھلى-  عالء رضوان  ٢مجمع -  إبراھیم یحیى فھیم  

زینب-  جھاد أسامھ أبو شادى   أھلى-  عالء رضوان  15
2013/11/16 ٤م  15:45

أھلى-  عالء رضوان  
2013/11/18

16
/2013/11/16 ٣م  ٥17:00م  11:00

كریم محمد درویش

أھلى-  أحمد حمدي حسن   17

ھلیو-  إسالم عادل محمد   18
/2013/11/16 ٦م  11:00

ھلیو-  إسالم عادل محمد  

B Y E أھلى-  أحمد حسني االھل  19
2013/11/16 ٥م  15:45

ھلیو-  إسالم عادل محمد  

أھلى-  أحمد حسني االھل   20

الصید-  أحمد ماھر محمد   الصید-  ھاشم سمیر أبو حمد  21
٣2013/11/17م  13:30

٣مجمع -  عبد الرحمن شعبان جاد   22
/2013/11/16 ٧م  11:00

الصید-  ھاشم سمیر أبو حمد  الصید-  أحمد ماھر محمد  

B Y E الصید-  ھاشم سمیر أبو حمد  23
2013/11/16 ٦م  15:45

الصید-  ھاشم سمیر أبو حمد   مازن ھشام صبري24

سبورتیج-  محمد أحمد الطرابلسى   25
٤2013/11/17م  18:00

زینب-  محمد عبد الخالق أحمد   26
/2013/11/16 ١م  11:40

سبورتیج-  محمد أحمد الطرابلسى  

B Y E سموحة-  مصطفى نبیل نوار  27
2013/11/16 ٧م  15:45

سموحة-  مصطفى نبیل نوار  

سموحة-  مصطفى نبیل نوار   دجلة-  مازن ھشام صبري  28

أھلى-  طارق محمد اسماعیل   29
٤2013/11/17م  13:30

أھلى-  عبد الفتاح یحیى فھیم   30
/2013/11/16 ٢م  11:40

أندرو وجیة إمیلأندرو وجیة إمیلدجلة-  مازن ھشام صبري  أھلى-  عبد الفتاح یحیى فھیم  

2013/11/18 ٦م  17:00
B Y E دجلة-  مازن ھشام صبري  31

2013/11/16 ١م  16:30
ھاشم سمیر أبو حمد

دجلة-  مازن ھشام صبري   32


