البطولة الثانية لقفز املوانع واملقامه على مالعب نادي كينجز رانش
20

Big Tour

2019 4 18
الخميس

َ 1ادي انجسٌرة انرٌاضً ٌ
َ 2ادي ضبورتُج انرٌاضً ٌ
َ 3ادي انجًعٍت انرٌاضٍت ٌ
َادي إو فً بً ٌ
4
َ 5ادي أصحاب انجٍاد
َ 6ادي انجسٌرة انرٌاضً
َ 7ادي أصحاب انجٍاد ٌ
َ 8ادي ضًوحت انرٌاضً ٌ
َادي إو فً بً ٌ
9
َ 10ادي انجسٌرة انرٌاضً
َ 11ادي ضًوحت انرٌاضً
َ 12ادي ضبورتُج انرٌاضً
َ 13ادي ضبورتُج انرٌاضً ٌ
َ 14ادي إو فً بً ٌ
َ 15ادي أصحاب انجٍاد
َ 16ادي انجسٌرة انرٌاضً ٌ
َ 17ادي انجًعٍت انرٌاضٍت ٌ
َ 18ادي ضبورتُج انرٌاضً ٌ

أحًذ حطاو انذٌٍ حايذ

ضٍف عصاو عباش
يحًذ أشرف حايذ
يحًذ وئاو عطكر
يصطفى ضعٍذ
حطٍٍ أحًذ انجباش
زٌٍ شادي ضًٍر
حايذ أحًذ يصطفى
أحًذ َاصر انُجار
أيٍٍ كرٌى غبور
عبذ انفتاح انحطٍٍ عٍطى

يحًذ أضايت انُجار
عبذ انرحًٍ شوشه
عًر عًرو انعٍطوي
يصطفى ضعٍذ
أحًذ حطاو انذٌٍ حايذ

يحًذ أشرف حايذ
ضٍف عصاو عباش

يص كارابص
كاريا
بٍج ال
يوروكو
شاكوفٍُا
الَذ روياَص
دٌطابم
ضٍهٍُو
إضبرٌت
كارتوبت
شكطبٍر
فهوجاٌ

1643

دٌجٍتانص

1056

كوبانو
داظ
ضُتٍاجو
إٌبً
اوكالَذ
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835
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بهجٍكا  2009اَثى أحًر أحًذ حطاو
هونُذا  2010اَثى أحًر يصطفى لُذٌم
اٌرنُذا  2007ركر يخصى أشمر اشرف حايذ
انًاٍَا  2008ركر يخصى أشمر وئاو عطكر
أنًاٍَا  2008اَثى أحًر يصطفى ضعٍذ
أحًر حطٍٍ أحًذ انجباش
هونُذا  2007اَثى
هونُذا  2010ركر يخصً أحًر
هونُذا  2009ركر طهوق أحًر أًٌٍ وفٍك ٌطري
انًاٍَا  2007ركر يخصً أحًر داكٍ كرٌى غبور
بهجٍكا  2011ركر يخصى أزرق عبذ انفتاح انحطٍُى
بهجٍكا  2005ركر يخصً أحًر يحًذ أضايت انُجار
هونُذا  2008ركريخصً أحًر داكٍ يحًذ انبرعً
انًاٍَا  2007ركر يخصى أزرق يحًذ خانذ غرابه
هونُذا  2008ركر يخصى أحًر ضعٍذ يحًود حطٍ
بهجٍكا  2007ركر يخصى أحًر احًذ حطاو
هونُذا  2009ركر يخصً أضود
هونُذا  2008ركر يخصى أضود ضٍف عصاو عباش
حايذ أحًذ يصطفى

عبذ انفتاح يحًذ عٍطى انحطٍُى

