احللقة الثانية واملقامة على مالعب مركز بيجاسوس  -دريم الند
املشتوى األول ( )Big Tourوالشباب أقل من  20عام
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الجمعة

السبت

1

6

ًادً جرٍي تالزا

أحوذ عالء رجة كالضَكو  944هولٌذا  2005ركر هخصي أشقر أحوذ عالء رجة

2

20

هركس الوذرضح الوصرٍح للفروضَح

ى

حثَثح أحوذ الطَذ هحوذ

3

10

ًادً ضووحح الرٍاضٌ االجرواعٌ

ى

هحوذ اكرم خفاجي اًذوفاى

4

ً 12ادً الجسٍرج الرٍاضٌ

5

4

6

5

ًادً الجسٍرج الرٍاضٌ

7

ً 3ادً أصحاب الجَاد ى
ى

8

19

9

1

ًادً الفروضَح تالجسٍرج

10

16

ًادً الفروضَح للقواخ الوطلحح

 993تلجَكا  2008ركر هخصي أزرق هحوذ أكرم خفاجي

عالء صالح وزٍرى اهثاضادور  1447الواًَا  2010ركر طلوق

ًادً الفروضَح للقواخ الوطلحح

ًادً إم فٌ تٌ

وٍل دى  1216فرًطا  2011ركر هخصي أحور حثَثح احوذ الطَذ

أحور داكي

خالذ الولَذ زهسم أوضكَة  1656هولٌذا  2009ركر هخصي أحور خالذ الولَذ زهسم
حطَي أحوذ الجثاش الًذرو هاًص

 839هولٌذا 2007

اًثي

أحور

زٍي شادً ضوَر ألَخاًذرو  331هولٌذا  2002ركر هخصي أشقر
م كرٍن هحوذ ضلطاى كاضَلٌَو  1228تلجَكا  2007ركر طلوق أزرق

ى

هحوذ أشرف هحوذ حاهذ

إٍثٌ

 835هولٌذا  2009ركر هخصٌ أضود

11

2

ًادً الجسٍرج الرٍاضٌ

أحوذ حطام الذٍي حاهذ

12

7

ًادً الجسٍرج الرٍاضٌ

أهَي كرٍن غثور ضاهي

كارذوتد  847الواًَا 2007

13

8

ًادً الجسٍرج الرٍاضٌ

هحوذ هذحد صادق أوروتا  1444هولٌذا  2009ركر هخصي أحور

14

11

ًادً الفروضَح للقواخ الوطلحح

شادى أشرف حطي كارتٌ دٍن  1673الواًَا 2006

15

14

ًادً إم فٌ تٌ

16

9

ًادً فروضَح القواخ الوطلحح

17

18

ًادً جرٍي تالزا

18

17

ًادً الفروضَح للقواخ الوطلحح

19
20

13
ً 15ادً أصحاب الجَاد ى

ى

حطَي أحوذ الجثاش

شادى ضوَر

هٌا وئام عطكر تَوذَفل هاٌٍذ  395هولٌذا  2005ركر هخصي أحور كرٍن هحوذ فاروق

ضٌرَاجو  1030تلجَكا  2007ركر هخصي أحور

هركس تالذٌَوم للفروضَح

عالء وزٍرى-احوذ صثرى

أحوذ ًاصر الٌجار إضثرٍد
أحوذ حازم الووصلٌ

تٌرلٌ

أحوذ عالء رجة كوثارً

ركر هخصي أحور داكي

احوذ ضلطاى
هحوذ أشرف هحوذ حاهذ

احوذ حطام
كرٍن غثور
هحوذ هذحد صادق

ركر هخصي أحور داكي هحوذ أضاهح الثرعي

 859هولٌذا  2009ركر طلوق أحور احوذ ًاصر الٌجار

 1252تلجَكا 2008

ركر هخصٌ أحور داكي أحوذ حازم الووصلٌ

 831الواًَا  2003ركر هخصٌ أحور عثذ الرحوي رجة

خالذ الولَذ زهسم دٍراتٌرا  867هولٌذا 2008

أًثي

أحور

علٌ احوذ حطَي صثور رولو  977تلجَكا  2009ركر هخصي أزرق
زٍي شادً ضوَر دٍطاتل  1786هولٌذا  2008ركر هخصي أحور

هحوذ هذحد عثذ الكرٍن

هاجذ ًذٍن
شادً ضوَر

