نهائً بطىلت اجلمهىرٌت لقفز املىانع واملقامه على مالعب نادي كٍنجز رانش
مباراة الدرجت الرابعت واألشبال أقل من  14عام

2019 4 30
الثالثاء

1

اندي الفروسية للقوات املسلحة

2

اندي إم يف يب

حسن ابسل طه

فالنتينو

547

أزرق

ابسل طه

هولندا 2002

أزرق

سليم اندر ابراهيم

هولندا 2002

ذكر خمصى

أسود

نشأت حجازي

ذكر خمصى

أمحر

شادي مسري

أمحر

حبيبة عمرو الرببرى

أمحر

اتمر ترك

ذكر خمصى

ن

سليم اندر عبد العاطي جولدن بوس

 3مزرعة رابب للفروسية ن

أنس نشأت حجازي

فان تريست

705

4

اندي اجلمعية الرايضية

جنا أشرف حامد

الكبري أوي

341

هولندا 2002

5

اندي الفروسية للقوات املسلحة

حبيبة عمرو الرببرى

بج بن

343

املانيا 2007

ذكر خمصى

6

مركز بالتينوم للفروسية

يوسف اتمر ترك

ذا بالك تشامبيون 874

هولندا 2009

ذكر خمصى

7

اندي الفروسية للقوات املسلحة

أمحد خمتار رحيان

جاستس

81

 8مركز بالتينوم للفروسية ن

متيم عماد الدين الفخراين

جريت اتتش

775

هولندا 2002

اندي إم يف يب

ن

 1671هولندا  2011انثى

هولندا  2000انثى أمحر داكن امحد عمرو خمتار
أمحر

أمحد دمحم عبد هللا

ايسني أشرف قورة

كوكونت

68

هولندا  2009انثى

أمحر

ايسني قورة

 10احتاد الشرطة الرايضي ن

هنا اتمر األنصاري

دانسنج دافىن

385

املانيا  2001انثى

أمحر

احتاد الشرطة الرايضى

 11اندي سبورتنج الرايضي

سيف عصام عباس

ماكسيموس

 1615بلجيكا 2012

ذكر طلوق

أزرق

كرًن زهري

مركز بيجاسوس للفروسية

دارين ايسر عصر

كورادو

322

أملانيا 2004

ذكر خمصى

أمحر

ايسر عصر

 13اندي مسوحة الرايضي ن

ليان أمحد مراد

يوفوراي

216

املانيا  2002انثى

أمحر

لينا مراد

 14اندي املعادي الرايضي ن

زين امحد عفت

برجاىن

645

هولندا  2007انثى

أشقر

ادم امحد عفت

أدم أمحد عفت عمر هالو ماى ليدى  1339املانيا  2011انثى

أمحر

أمحد عفت

املانيا  2004انثى

أمحر

دمحم وائم

 1543هولندا  2011أنثى

أشقر

عمر طارق حسني

9

12

 15اندي املعادي الرايضي

ملك سليمان محزة

هاان مونتاان

 17اندي اجلزيرة الرايضي

عمر طارق حسني

مارو

 18اندي اجلمعية الرايضية

نغم أمحد علي

16

اندي إم يف يب

ن

463

فالى ابى مى  1607املانيا 2011

ذكر خمصى

انثى أمحر داكن

كرًن عسل

 19اندي مسوحة الرايضي

عمرو خالد محدى

يوليسا

471

هولندا  2006انثى

أسود

سلمى خالد محدى

 20اندي اجلمعية الرايضية

ملك دمحم املرسى

ايلكا

 1266بلجيكا  2008انثى

أشقر

ملك دمحم املرسى

 21اندي املعادي الرايضي

عمرو خالد النمرسي

أرم سرتونج

أمحر

عمرو النمرسى

دمحم ايسر عصر

كالسيك اتتش

أشقر

ايسر عصر

 23اندي اجلمعية الرايضية

جنا أشرف حامد

كاش دملار زد  1613بلجيكا 2004

أمحر

دمحم أشرف حامد

 24اندي اجلمعية الرايضية

رفيق أسعد سالمة

 1311السويد 2007

22

مركز بيجاسوس للفروسية

25

اندي الفروسية للقوات املسلحة

26

اندي إم يف يب

ن

حسن ابسل طه
ن

سليم اندر عبد العاطي

صن رايز

 1400هولندا 2008
648

ما شاء هللا ابرين 228
لوزاي

ذكر خمصى

هولندا  2001انثى
ذكر طلوق

انثى أمحر داكن

اسعد رفيق

أملانيا  2001انثى

أمحر

عبد الرمحن إكرام

 1053املانيا  2003انثى

أشقر

سليم اندر ابراهيم
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2019 4 30
الثالثاء

على عمرو الرببرى

ملبادا

حبيبة عمرو الرببرى

أرانكو

 29اندي املعادي الرايضي

عز الدين إيهاب الرشيدي

لورد بليجر

 1340بلجيكا 2011

 30مزرعة رابب للفروسية ن

أنس نشأت حجازي

ديكاردين

 1304هولندا  2008انثى أمحر داكن ايسني حجازى

27

اندي الفروسية للقوات املسلحة

28

اندي الفروسية للقوات املسلحة

ن

 1328بلجيكا  2011انثى
544

أسود

على عمرو الرببرى

هولندا 2005

ذكر خمصى

أمحر

حبيبة عمرو الرببرى

ذكر خمصى

أشقر

عز الدين الرشيدى

