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(رجال)اطباق حفره 

10019صيد الدلىدمحم حسام الدين احمد فؤاد1

10222صيد اسكندريةالحسن اسامه حسن مصطفى شمعه2

10419صيد الدلىمصطفى اشرف مصطفى المرنى عبدالعظيم لرنى3

10518صيد الدلىمصطفى عاطف دمحم على احنيش4

10917صيد الدلىاحمد فاروق شبراوى طوخى5

102صيد الدلىفرانكو بيرو لويجى روالندو دوناتو6

100صيد الدلىياسين ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان7

98صيد الدلىايه مدحت حامد احمد المداح8

97صيد الدلىاحمد دمحم ناير عفت حسن الجابى9

97صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد لاسم10

97صيد الدلىيوسف حاتم عاشور دمحم ايوب11

96صيد الدلىعمرو فاروق على سيد عزب12

94صيد اسكندريةاحمد دمحم حسن دمحم انور13

93صيد الدلىادهم احمد دمحم عصام الدين علم الدين14

93صيد الدلىشريف مدحت حسين الميسى15

93نادى الشمسهيثم دمحم على دمحم جعفر16

91صيد الدلىاحمد حنفى زكى عيد17

91صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل18

83صيد الدلىرياض امين دمحم احمد منصور19

83صيد الدلىايهاب حماده عبدالرؤوف مصطفى20

80نادى الشمسدمحم محمود دمحم العليمى21

80صيد الدلىدمحم عالء احمد محمود مصطفى22

79نادى الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال23

79صيد الدلىمحمود تحسين دمحم رزق مطر24

77صيد اسكندريةوليد دمحم محمود حسن حمده25

77صيد اسكندريةعوض عوض فايز ضيف هللا26

76صيد الدلىاحمد دمحم دمحم فتح هللا27

76نادى الشمسدمحم احمد ابراهيم ابوشادى28

72صيد الدلىعمر حسين امين هندى29

69صيد الدلىمصطفى محمود دمحم رزق30

66صيد اسكندريةكمال نادر كمال الحديدى31

54وادى النطرونعاشور سعد زعلون دمحم32

54صيد الدلىسعيد علوانى عبدالحميد علوانى33

48صيد الدلىسعد دمحم عادل احمد ابوالفتوح34

48صيد الدلىاحمد عبدالرؤوف لبيب عصر35

41صيد الدلىاحمد حمدى احمد المغازى36

41صيد الدلىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر37
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31صيد الدلىمصطفى دمحم عبدالمنعم حسن38

31صيد الدلىمصطفى دمحم ايهاب الشيمى39

:الــفــــــرق

310 :(أ)صيد الدلي : الفريك االول 

دمحم حسام الدين احمد فؤاد/ مصطفى عاطف احنيش / يوسف حاتم عاشور

304 :(ب)صيد الدلي :الفريك الثانى 

عمرو عبدالعظيم حسنى/ ادهم احمد دمحم عصام الدين/ مصطفى اشرف مصطفى المرنى

296 :(أ)الفريك الثالث صيد اسكندرية 

الحسن اسامه شمعه/ احمد سمير لاسم/ صالح الدين احمد لاسم

265:نادى الشمس :   الفريك الرابع 

دمحم محمود العليمى/ عاطف نعيم حبيب/ هيثم دمحم على دمحم جعفر

الرواد

107صيد الدلىعمرو عبدالعظيم حسين حسنى دمحم اسماعيل1

97صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم2

92نادى الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا3

91صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا4

88صيد الدلىطارق منير صالح ثابت5

85صيد الدلىايمن محمود احمد خليل6

74نادى الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى7

41صيد الدلىاحمد احمد وجيه دمحم حلمى امام8

21نادى الشمسسمير مختار ريحان فرج هللا9

:فوق السن

103صيد الدلىحمدى دمحم عصام الدين حمدى1

76صيد الدلىعمرو دمحم سالم الرافعى2

69صيد الدلىامين دمحم احمد منصور3

(سيدات)حفرة 

98صيد الدلىايه مدحت حامد احمد المداح1

82صيد الدلىسحر طلعت مصطفى ابراهيم2

75صيد اسكندريةنادين ايمن ابراهيم ابراهيم رخا3

 :(18ناشئين )حفرة 

104صيد الدلىمصطفى اشرف مصطفى المرنى عبدالعظيم لرنى1

100صيد الدلىياسين ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان2

93صيد الدلىادهم احمد دمحم عصام الدين علم الدين3

84صيد الدلىطلعت ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان4

75صيد الدلىيوسف منتصر ابراهيم ناصر5

63صيد الدلىيوسف ايمن محمود احمد خليل6
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:(21ناشئات )حفرة 

92صيد اسكندريةمريم طارق احمد احمد السيد1

88صيد الدلىفاطمه احمد حنفى زكى عيد2

64صيد الدلىنادين عمر عزالدين ابراهيم حسن عزالدين ابراهيم3

 :(رجال)طباق اسكيت ا

10552صيد الدلىعمر هشام سيف هللا دمحم ابراهيم1

11448صيد اسكندريةابراهيم دمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف2

11337صيد الدلىمصطفى فرج راسم كامل3

11327المؤسسة الرياضيةمجدى دمحم سيف الدين عبدالحفيظ4

10117صيد الدلىسركيس كريكور سركيس مارتايان5

1159المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح6

1048المؤسسة الرياضيةهشام عدنان دمحم عبدالجليل7

97صيد اسكندريةكريم عادل عبدالسالم عشره8

83المؤسسة الرياضيةاشرف فاروق السيد سليم9

39صيد اسكندريةرمزى وهبه روفائيل وهبه تادرس10

38صيد اسكندريةمرعى حسين حسن على الطراهونى11

38صيد اسكندريةعمرو احمد عبدالراضى حسين12

:الــفــــــرق

332:المؤسسة الرياضية : الفريك االول 

هشام عدنان دمحم/ كريم عصام الدين شعبان/ مجدى دمحم سيف الدين عبدالحفيظ

319  :(أ)صيد الدلي :الفريك الثانى 

مصطفى فرج راسم/ عمر هشام سيف هللا/ سركيس كريكور سركيس

305:الفريك الثالث صيد اسكندرية  

يوسف دمحم صادق ابراهيم/ كريم عادل عبدالسالم عشره/ ابراهيم دمحم صادق ابراهيم

287 :(ب)صيد الدلى :   الفريك الرابع 

ساجد ابراهيم عبدالحميد/ دمحم ايمن دمحم/ عبدالرحمن عماد عليش

 :( ناشئين21)طباق اسكيت ا

100صيد الدلى(.)عبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش 1

94صيد الدلىيوسف دمحم صادق ابراهيم دمحم شرف2

81صيد الدلىمهاب فرج راسم كامل3

43صيد اسكندريةاحمد خالد كمال عثمان فهمى4

 :( ناشئين18 )طباق اسكيت ا

98صيد الدلى(.)دمحم ايمن دمحم دمحم سيد 1

92صيد الدلىشهاب اشرف فاروق السيد سليم2

89صيد الدلىساجد ابراهيم عبدالحميد مسعد الدالى3

81صيد الدلى(18)اميه اشرف فاروق السيد سليم 4

74صيد الدلى(.)عبدهللا عمرو احمد دمحم المكاوى 5
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 :(سيدات  )طباق اسكيت ا

108صيد الدلىاميره بهاء الدين ابوشمه1

93صيد الدلى(.)شهد اشرف فاروق السيد سليم 2

83صيد الدلىزينب طارق صالح الدين عطيه3


