
نظام المسابقات وشئون الالعبين

11.00-10.00-2016  حتى  6.00-10.00-2016بطولة نادى الصيد المصرى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين19مرحلة تحت 
32.00درو 

مروان طارق لطفي  -  دجلة 1
 B Y E مروان طارق لطفي  -  دجلة2

32016/10/08عبد الرحمن ياسر تركى  -  مجمع   3 أحمد ماهر أبوالسعود  -  هليو مروان طارق لطفي  -  دجلة7م  14:40
2016/10/07 /  4 3عبد الرحمن ياسر تركى  -  مجمع  5م  21:55

زياد محمد صقر  -  شمس مروان طارق لطفي  -  دجلة   5 32016/10/09م  18:30

2016/10/07  /6 محمد إبراهيم مرسي  -  النصر يوسف هشام حمودة  -  دجلةمحمد إبراهيم مرسي  -  النصر6م  21:55
2016/10/08يوسف هشام حمودة  -  دجلة  7 يوسف هشام حمودة  -  دجلة 8م  14:40

2016/10/07 /  8 يوسف إيهاب عوض  -  الصيد.ق 7م  21:55

مصطفى محمود عسل  9 مصطفى محمود عسل  -  جزيرة 32016/10/10م  20:00

2016/10/07  /10 عمر عالء الدين السيد  -  الجيش مصطفى محمود عسل  -  جزيرة8م  21:55
2016/10/08عمر وليد الحديدي  -  أهلى    11 عمر وليد الحديدي  -  أهلى مصطفى محمود عسل  -  جزيرة9م  14:40

2016/10/07   /  12 محمد كريم الخواص  -  دجلة مصطفى محمود عسل  -  جزيرة9م  21:55
باسل شيرين محمد  -  طنطا 42016/10/09م  18:30   13

2016/10/07  /14 أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر باسل شيرين محمد  -  طنطاباسل شيرين محمد  -  طنطا10م  21:55
2016/10/08حسن إبراهيم سند  -  أهلى  15 عبد الرحمن البطران  -  معادى 10م  14:40

2016/10/11حسن إبراهيم سند  -  أهلى  16  /  2016/10/07  مصطفى محمود2م  115:45م  22:35
عسل

عمر أحمد حسن  -  الصيد.ق 17 
2016/10/07 /18 هشام أحمد فنصة  -  جزيرة هشام أحمد فنصة  -  جزيرة2م  22:35

2016/10/08بالل وائل نوار  -  شمس   19 عمر سليمان عارف  -  توفيقية بالل وائل نوار  -  شمس1م  15:25
2016/10/07  /  20 بالل وائل نوار  -  شمس 3م  22:35

مروان عزت حلمي  -  الصيد بالل وائل نوار  -  شمس    21 52016/10/09م  18:30

2016/10/07   /22 مروان محمد العصامى  -  طنطا عبد هللا ياسر المصري  -  هليومروان عزت حلمي  -  الصيد4م  22:35
 B Y E 2016/10/08عبد هللا ياسر المصري  -  هليو   23 2م  15:25

كريم محمد دسوقي    24 عبد هللا ياسر المصري  -  هليو
42016/10/10م  20:00 25 يحيي هشام النوساني  -  طنطا

2016/10/07 /26 عالء عمرو يحيى رزق  -  الجيش يحيي هشام النوساني  -  طنطا5م  22:35
2016/10/08أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى   27 إسالم أحمد جوهر  -  الصيد.ق أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى3م  15:25
2016/10/07  /  28 أحمد عبد الفتاح عامر  -  أهلى كريم محمد دسوقي  -  أهلى6م  22:35

أحمد حسام حسن  -  أهلى 62016/10/09م  18:30  29

2016/10/07  /30  خليل محمد خليل  -  أهلى بالل وائل نوارمروان طارق لطفيكريم محمد دسوقي  -  أهلىخليل محمد خليل  -  أهلى7م  22:35
2016/10/11 1م  15:45  B Y E 2016/10/08كريم محمد دسوقي  -  أهلى   31 بالل وائل نوار4م  15:25

  32  كريم محمد دسوقي  -  أهلى


