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االتحاد المصري للسالح 

البطىلت بذء هىعذالوكبىالسالحالٌىعالعوريت الورحلتالبطىلتالتبريخاليىم

 هسبءا5شيشًبشئبث  سٌت 11(1) هصر كأس14/10/2021الخمٌس

 هسبءا7سيفًبشئيي سٌت 11(1) هصر كأس14/10/2021الخمٌس

 صببحب8سيف هببرزًٍبشئيي سٌت 11(1) هصر كأس15/10/2021الجمعه

 هسبءا4سيفًبشئبث  سٌت 11(1) هصر كأس15/10/2021الجمعه

 صببحب8سيف هببرزةًبشئبث  سٌت 11(1) هصر كأس16/10/2021السبت

 هسبءا4شيشًبشئيي سٌت 11(1) هصر كأس16/10/2021السبت

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 13(1) هصر كأس21/10/2021الخمٌس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 13(1) هصر كأس21/10/2021الخمٌس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 13(1) هصر كأس22/10/2021الجمعه

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 13(1) هصر كأس22/10/2021الجمعه

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 13(1) هصر كأس23/10/2021السبت

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 13(1) هصر كأس23/10/2021السبت

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 15(1 ) هصر كأس04/11/2021الخمٌس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 15(1 ) هصر كأس04/11/2021الخمٌس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 15(1 ) هصر كأس05/11/2021الجمعه

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 15(1 ) هصر كأس05/11/2021الجمعه

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 15(1 ) هصر كأس06/11/2021السبت

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 15(1 ) هصر كأس06/11/2021السبت

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 17(1 ) هصر كأس11/11/2021الخمٌس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 17(1 ) هصر كأس11/11/2021الخمٌس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 17(1 ) هصر كأس11/12/2021الجمعه

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 17(1 ) هصر كأس11/12/2021الجمعه

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 17(1 ) هصر كأس13/11/2021السبت

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 17(1 ) هصر كأس13/11/2021السبت

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 11(2) هصر كأس18/11/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 11(2) هصر كأس18/11/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 11(2) هصر كأس19/11/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 11(2) هصر كأس19/11/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 11(2) هصر كأس20/11/2021السبج

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 11(2) هصر كأس20/11/2021السبج

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 20(1) هصر كأس25/11/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 20(1) هصر كأس25/11/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 20(1) هصر كأس26/11/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 20(1) هصر كأس26/11/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 20(1) هصر كأس27/11/2021السبج

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 20(1) هصر كأس27/11/2021السبج

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 13(2) هصر كأس12/02/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 13(2) هصر كأس12/02/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 13(2) هصر كأس12/03/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 13(2) هصر كأس12/03/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 13(2) هصر كأس12/04/2021السبج

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 13(2) هصر كأس12/04/2021السبج

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

1 للبطولة الفنٌة للجنة ٌتراي كما أو التالً الٌوم فى استكمالها ٌتم  منتهٌة الغٌر البطوالت  
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 هسبءا5شيشبٌبث سٌت 15(2) هصر كأس12/09/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت 15(2) هصر كأس12/09/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت 15(2) هصر كأس12/10/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت 15(2) هصر كأس12/10/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت 15(2) هصر كأس12/11/2021السبج

 هسبءا4شيشاوالد سٌت 15(2) هصر كأس12/11/2021السبج

 هسبءا5شيشبٌبثعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 23/12/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالدعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 23/12/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالدعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 24/12/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبثعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 24/12/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبثعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 25/12/2021السبج

 هسبءا4شيشاوالدعوىهي ٢٠٢١الجوهىريت  فردي  هىسن 25/12/2021السبج

 هسبءا5شيشبٌبث سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 30/12/2021الخويس

 هسبءا7سيفاوالد سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 30/12/2021الخويس

 صببحب8سيف هببرزٍاوالد سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 31/12/2021الجوعَ

 هسبءا4سيفبٌبث سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 31/12/2021الجوعَ

 صببحب8سيف هببرزةبٌبث سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 01/01/2022السبج

 هسبءا4شيشاوالد سٌت ٢٠٢١20الجوهىريت  فردي  هىسن 01/01/2022السبج

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

صبلت هجوعت

2 للبطولة الفنٌة للجنة ٌتراي كما أو التالً الٌوم فى استكمالها ٌتم  منتهٌة الغٌر البطوالت  


