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(رجال )اطباق حفره 

11429صيد الدلىاحمد يحيى سعد لمر1

11527صيد الدلىاحمد توحيد محمود بهيج زاهر2

12219صيد اسكندريةعبدالعزيز دمحم عزمى عبدالعزيز محيلبه3

11412صيد الدلىمصطفى عاطف دمحم على احنيش4

10719صيد الدلىعمرو دمحم حسن عزالدين احمد5

10620صيد الدلىاسالم ابوبكر صالح فؤاد الحكيم6

104صيد الدلىدمحم حسام الدين احمد فؤاد7

102صيد اسكندريةالحسن اسامه حسن مصطفى شمعه8

94صيد الدلىعمرو فاروق على سيد عزب9

94صيد الدلىاحمد فاروق شبراوى طوخى10

94صيد اسكندريةاحمد دمحم حسن دمحم انور11

93صيد اسكندريةوليد دمحم محمود حسن حمده12

92صيد الدلىسعود سلطان سعود عبدالعزيز ال سعود13

92صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد لاسم14

92صيد اسكندريةدمحم احمد ابراهيم خلف15

91المؤسسة الرياضيةعلى دمحم حسين فهمى16

89صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل17

87نادى المعادىحنا سامى مالن بشاى18

86صيد الدلىاحمد على السيد هاشم19

84صيد الدلىكريم مصطفى كامل جالل ندا20

83صيد الدلىالمعتصم باهلل عماد عليش توحيد عليش21

83نادى الشمسدمحم محمود دمحم العليمى22

83صيد الدلىرياض امين دمحم احمد منصور23

82صيد الدلىمصطفى محمود دمحم رزق24

79نادى الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال25

79نادى الشمسهيثم دمحم على دمحم جعفر26

78صيد الدلىايهاب حماده عبدالرؤوف مصطفى27

76صيد الدلىاحمد دمحم دمحم فتح هللا28

74صيد اسكندريةكمال نادر كمال الحديدى29

73صيد الدلىنورالدين دمحم حسين مصطفى الريس30

69وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه31

60صيد اسكندريةدمحم ابراهيم احمد على32

55صيد اسكندريةاسالم محروس على العمراوى33

55صيد الدلىاحمد حنفى زكى عيد34

45نادى الشمسدمحم احمد ابراهيم ابوشادى35

40صيد اسكندريةاشرف فتح هللا احمد راغب36
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37نادى المعادىدمحم لبيب مصطفى الكومى37

25وادى النطرونعاشور سعد زعلون دمحم38

:الــفــــــرق

343 :(أ)صيد الدلي : الفريك االول 

احمد توحيد زاهر/ مصطفى عاطف دمحم احنيش/ احمد يحيى سعد لمر

324 :(أ)الفريك الثاني  صيد اسكندرية 

الحسن اسامه شمعه/ طارق زيدان عبدالرواف/ عبدالعزيز محيلبه

317 :(ب)صيد الدلي :الفريك الثالث 

عمرو دمحم حسن عزالدين/ دمحم حسام فؤاد/ اسالم ابوبكر صالح الحكيم

250:نادى الشمس :   الفريك الرابع 

دمحم محمود العليمى/ خالد دمحم فؤاد/ هيثم دمحم على دمحم جعفر

الرواد

101صيد الدلىطارق منير صالح ثابت1

100صيد اسكندريةطارق زيدان عبدالرواف دمحم2

95صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم3

88نادى الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى4

87صيد اسكندريةهشام دمحم غوث عبداللطيف الصاوى5

84صيد الدلىايمن محمود احمد خليل6

81صيد اسكندريةدمحم وائل حسن كراوية7

79صيد الدلىعالء الدين حسن عبدالفتاح المماح8

76صيد الدلىدمحم اشرف سعيد شاهين9

73صيد الدلىاحمد احمد وجيه دمحم حلمى امام10

56صيد الدلىكريم سمير رائف نده11

56صيد الدلىعمرو عبدالعظيم حسين حسنى دمحم اسماعيل12

53صيد الدلىاسامه زكى ابوزيد اسماعيل13

33صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا14

:فوق السن

101صيد اسكندريةدمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف1

101صيد الدلىحمدى دمحم عصام الدين حمدى2

62صيد الدلىمحمود عباس احمد االتربى3

58صيد الدلىامين دمحم احمد منصور4

(سيدات)حفرة 

109صيد الدلىماجى مصطفى دمحم عبدالمنعم عشماوىتسجيل

97صيد الدلىسحر طلعت مصطفى ابراهيمتسجيل

 :(رجال)طباق اسكيت ا
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11634صيد الدلىسركيس كريكور سركيس مارتايان1

10333صيد اسكندريةابراهيم دمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف2

11323المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح3

10714المؤسسة الرياضيةمجدى دمحم سيف الدين عبدالحفيظ4

109المؤسسة الرياضيةهشام عدنان دمحم عبدالجليل5

99المؤسسة الرياضيةعمرو احمد دمحم دمحم شرف6

96المؤسسة الرياضيةاشرف فاروق السيد سليم7

92صيد الدلىدمحم يحيى صفوت راغب8

77صيد الدلىدمحم اشرف سعيد شاهين9

 :(سيدات  )طباق اسكيت ا

104صيد الدلىاميره بهاء الدينتسجيل

91صيد الدلىزينب طارق صالح الدين عطيهتسجيل


