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5صيد الدقىيوسف اشرف ابراهيم مصطفى

5وادى النطرونمحمد سيد خليفه عبداللطيف حميده

2وادى النطرونايهاب سامى عبدالفتاح احمد فريج15

0وادى النطرونابراهيم محمد ابراهيم عبدالحليم محمود16

:الـــــــفـــــــرق

56(أ)صيد وادى النطرون :  الفريق االول

عبدهللا عبدالحليم عبدالسالم/ رمضان عبدالسالم عطيوه / ياسين عبدالسالم عطيوه عويضة 

55(أ)صيد الدقي :  الفريق الثانى

ربيع عبدالشفيع عوض/فابيو بيرو دوناتو/ محمد حسام الدين احمد

53(أ)صيد اسكندرية : الفريق الثالث 

احمد محمد احمد عبدالاله/ يحيى السيد عبدالسالم/ احمد محمد عبدالسالم 

45(2)صيد اسكندرية :  الفريق الرابع

محمد السيد ابراهيم سليمان/ هشام محمد غوث عبداللطيف/ صالح الدين احمد 

45(أ)نادى الشمس:الفريق الخامس

محمد محمود محمد/عاصم طارق كمال/ عاطف نعيم حبيب

42(ب)نادى الشمس :  الفريق السادس

تميم حليم وهيب/ حسام فتحى احمد/ حاتم فتحى الناقة

42(ب)صيد الدقي : الفريق السابع

سيف هللا فتحى محمد/فرانكو بيرو دوناتو / هاريتون سبيوه فارتان

39(ب)صيد وادى النطرون : الفريق الثامن 

ايمن محمود حسن/ مساعد عبدالمولى نايل / سليمان فضل عبدالرحيم 

39(أ)هواة الصيد : الفريق التاسع

رمضان حامد مسعود/ رشدى عبدالجواد عبدالجليل/ عبدهللا محمد قمر 

32المؤسسة الرياضية: الفريق العاشر

محمد محمود زكى/ حسين عبدالفتاح مصطفى/ احمد بدر عبدهللا 

32(ب)هواة الصيد : الفريق الحادى عشر

عبدالرحمن عبدالونيس/ غفير مهنا جويده/مجدى شلبى السيد 


