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(رجال)اطباق حفره 

11543صيد الدقىاحمد يحيى سعد قمر1

12242صيد الدقىمصطفى عاطف محمد على احنيش2

11033صيد الدقىمحمد حسام الدين احمد فؤاد3

11529صيد الدقىاسالم ابوبكر صالح فؤاد الحكيم4

11322صيد الدقىعمرو عبدالعظيم حسين حسنى محمد اسماعيل5

11017المؤسسة الرياضيةمحمد محمود زكى ابوزيد6

107المؤسسة الرياضيةحسين عبدالفتاح مصطفى متولى7

107صيد الدقىعمرو محمد حسن عزالدين8

105المؤسسة الرياضيةاحمد بدر عبدهللا محمد9

102صيد الدقىحسين احمد حسين صبور10

102صيد الدقىعمرو فاروق على سيد عزب11

99صيد اسكندريةاحمد محمد حسن محمد انور12

98نادى المعادىحنا سامى مالك بشاى13

98صيد الدقىسيف هللا فتحى محمد فوزى14

98نادى الشمسوليد محمد رضا ابراهيم بطيشه15

96صيد الدقىكريم مصطفى كامل جالل ندا16

94وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه قويه17

92صيد الدقىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا18

92صيد الدقىمحمد يحيى صديق عبدالرحيم19

90وادى النطروناسماعيل عبدالحفيظ جمعه قويه20

90صيد الدقىحسن عثمان حنفى عثمان21

88صيد الدقىاحمد حنفى زكى عيد22

88نادى الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال23

86نادى الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى24

84صيد الدقىاحمد محمد محمد فتح هللا25

82صيد الدقىمحمد عالء احمد محمود مصطفى26

81نادى الشمسهيثم محمد على محمد جعفر27

81صيد الدقىنورالدين محمد حسين مصطفى الريس28

81صيد الدقىرياض امين محمد احمد منصور29

79المؤسسة الرياضيةعلى محمد حسين فهمى30

76صيد الدقىسعد محمد عادل احمد ابوالفتوح31

75صيد الدقىكريم محمود حسن زيان32

74نادى المعادىمحمد لبيب مصطفى الكومى33

73وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه34

69صيد الدقىتامر عاطف محمد بكر منصور35

66نادى الشمسمحمد عادل محمد الصادق امام36

66صيد الدقىاحمد حامد عبدالستار حامد37
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2 62صيد الدقىمصطفى محمد عبدالمنعم حسن38

61وادى النطرونسليمان فضل عبدالرحيم سليمان39

37صيد الدقىاحمد حمدى احمد مغازى40

36صيد الدقىالمعتصم باهلل صابر محمد مصطفى المغربى41

DNSصيد الدقىعزالدين محمود عزالدين قاسم

:الــفــــــرق

343 :(أ)الفريق االول صيد الدقي 

اسالم ابوبكر صالح الحكيم/ عمرو عبدالعظيم حسين حسنى/ احمد يحيى قمر

339 :(ب)الفريق الثانى صيد الدقي 

عمرو محمد حسن عزالدين/ محمد حسام الدين فؤاد/ مصطفى احنيش

322:نادى المؤسسة الرياضية :   الفريق الثالث 

محمد محمود زكى/ احمد بدر عبدهللا/ حسين عبدالفتاح مصطفى

272:الفريق الرابع  نادى الشمس 

خالد محمد فؤاد/ وليد محمد رضا بطيشه/ عاصم طارق كمال احمد 

253:نادى المعادى :   الفريق السادس

مجدى محمد عبدالفتاح  / محمد لبيب مصطفى/ حنا سامى مالك

الرواد

99صيد الدقىايمن محمود احمد خليل1

87وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه2

86صيد الدقىاحمد احمد وجيه محمد حلمى امام3

77صيد الدقىعالء الدين حسن القماح4

71صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين5

:فوق السن

93صيد الدقىحمدى محمد عصام الدين حمدى1

81نادى المعادىمجدى محمد عبدالفتاح على2

76صيد الدقىامين محمد احمد منصور3

67صيد الدقىعبدالعزيز محمد بن عوض بن الدن4

54صيد الدقىيسرى على عبده الجيار5

(سيدات)حفرة 

11340صيد الدقىماجى مصطفى محمد عبدالمنعم عشماوى1

9523صيد الدقىايه مدحت حامد احمد القداح2

559صيد الدقىجايده احمد فريد عبدالرازق منصور3

21حفرة ناشئين 

963صيد الدقىربيع عبدالشفيع عوض فايز1

962صيد الدقىيوسف حاتم عاشور محمد ايوب2



3 18حفرة ناشئين 

102صيد الدقىمصطفى اشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى1

69صيد الدقىادهم احمد محمد عصام الدين علم الدين2

18حفرة ناشئات

69صيد الدقىملك تامر محمود احمد ابوالعال1

 :(رجال)طباق اسكيت ا

11154المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح1

10552المؤسسه الرياضيةعمرو احمد محمد محمد شرف2

11436المؤسسه الرياضيةمجدى محمد سيف الدين عبدالحفيظ3

11325المؤسسة الرياضيةهشام عدنان محمد عبدالجليل4

45المؤسسه الرياضيةمحمد سيف الدين عبدالحفيظ محمد العكه5

الرواد

45المؤسسه الرياضيةمحمد سيف الدين عبدالحفيظ محمد العكه1

فوق السن

77صيد الدقىعبدالعزيز محمد بن عوض بن الدن1

46صيد الدقىيسرى على عبده الجيار2

 :21طباق اسكيت ناشئين ا

89صيد الدقى(.)زياد اشرف فاروق السيد سليم 1

79صيد الدقىعبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش2

78صيد الدقىزياد احمد عبدالحميد مطاوع3

77صيد الدقىعبدهللا حاتم ابراهيم سبسوبه4

73صيد الدقىابراهيم اشرف فاروق الصاوى5

 :18طباق اسكيت ناشئين ا

81صيد الدقىيوسف ايهاب رفيق بدر ابوعلى1

62صيد الدقىشهاب اشرف فاروق السيد سليم2

59صيد الدقىساجد ابراهيم عبدالحميد مسعد الدالى3

57صيد الدقىمحمد ايمن محمد محمد سيد4

 :18طباق اسكيت ناشئات ا

90صيد الدقى(.)شهد اشرف فاروق السيد سليم 1


