نتائج اليوم األول

في بطولة لبنان لفئتي الصيصان و الصغار
تاريخ 1122/5/12
رمي كرة حديدية صغار:
 -1ادواردو باسيل

نادي الجمهور

12.01

 -0جاد خلف

نادي الجمهور

...9

 -3ميشال صليبا

نادي الشانفيل

..99

رمي كرة حديدية صغيرات:
 -1ناتالي بجاني

جمهور

..0.

 -0لودريس فرنسين

بترون ستارز

..12

 -3كاتيا شكري

5.99

شانفيل

وثب عالي صيصان اناث:
 -1ميا ريتا قرطباوي

نادي الشانفيل

 -0سارة أبو جودة

نادي الشانفيل

 -4فاطمة شلق

وثب عالي صغار:

نادي بترون ستارز

1.02
1.02
1.20

 -1جوزيف يونس

جمهور

1.30

 -0ادواردو باسيل

جمهور

1.05

 -3جوزي نه ار

بترون ستارز

1.05

 -1كريستسن ضو

عبر لبنان

4..2

 -0ماريا مرهج

جمهور

4.30

 -3مارتا مطر

مريميين جبيل

3..0

 -1رالف حدشيتي

جمهور

4.20

 -0روبيرتو عطاهلل

شانفيل

3...

 -3شارل المر

شانفيل

3.52

وثب طويل صغيرات:

وثب طويل صيصان ذكور:

92م صيصان اناث2.9+:م/ث

شانفيل

5.22

 -1ساره أبو جوده
 -0لين أبو مراد

جمهور

5.14

 -3لين دكاش

جمهور

5..3

92م صيصان ذكور2.1+:م/ث
 -1شربل مطانيوس

أنطونيه

9.43

 -0رالف حدشيتي

جمهور

9.99

 -3ايليو سماحه

شانفيل

9.50

.2م صغار 1.2-م/ث :
 -1رالف ورد

جمهور

9..3

 -0جورج سابا

بترون ستارز

9..9

 -3جوي رحمه

شانفيل

5.19

 .2صغيرات2..-:م/ث
 -1كريستسن ضو

عبر لبنان

5.4.

 -0دياال جز ار

جمهور

5..4

 -3ماريا مرهج

..04

حمهور

092م صيصان ذكور:
 -1رونالد كساب

جمهور

3..91

 -0وجيه طيار

جمهور

3..59

 -3رواد صفي الدين

فينيقيا

42.25

-4

092م صيصان اناث:
 -1سينتيا عبد النور

شانفيل

41.54

 -0اليزابت يزبك

جمهور

40.29

 -3فغالي جويا

أنطونيه

44.94

1222م صغار:
 -1منتصر حميه

ايليت

3.14.95

 -0محمد فخران

أنصار

3.1..90

 -3سمير أبي نجم

شانفيل

3.03..4

 -1غيا متيرك

فينيقيا

3.02.9.

 -0يسمينا فخري

جمهور

3.04.94

 -3جوي لين قرطباوي

شانفيل

3.30.91

1222م صغيرات:

نتائج اليوم الثاني

في بطولة لبنان لفئتي الصيصان و الصغار

تاريخ 1122/5/11

وثب طويل صيصان إناث=
 -1سينتيا عبد النور نادي الشانفيل 3..9
 -0اليزابيت يزبك نادي الجمهور 3..0
 -3سينتيا تيدي نادي الشانفيل 3.99
 مسافة  011م صيصان إناث = -1جويا مغالي نادي األنطونية 0.2..41
 -0ريبكا نجيم مزهر نادي الشانفيل 0.11.09
 -3كارمن سعد نادي األنطونية 0.11.4.
 مسافة  011م صيصان ذكور = -1وجيه طيار نادي الجمهور
 -0أنطوني فغالي

1.92.0.

نادي األنطونية

 -3رواد صفي الدين نادي فينيقيا

1.92.41
1.9..41

 مسافة  1111م صغيرات إناث = -1غيا متيرك نادي فينيقيا

9.00..5

 -0ياسمينا فخري نادي الجمهور 9.03.23
 -3تا ار الخازن

نادي الجمهور 9.90..9

 مسافة  1111م صغار ذكور= -1منتصر حمية نادي اإليليت 9.20..3
 -0محمد فخران

نادي األنصار 9.12.19

 -3ماريوا عيراني نادي الجمهور 9.1..19
 مسافة  211م صغيرات = -1ناتالي بجاني نادي الجمهور 19.3.
 -0روكسان راجي نادي الجمهور 19...

 -3سارة الغول نادي الشانفيل 15.21
 مسافة  211م صغار = -1جورج سابا نادي بترون ستارز 19.09
 -0جوي رحمة نادي الشانفيل
 -3حسين فرج

1..42

نادي فينيقيا 1....

 رمي كرة حديدية صيصان إناث= -1نور ديب

نادي الشانفيل 05.9.

 -0ماريا غرزوزي
 -3سارة حداد

نادي الجمهور 0..09
نادي الشانفيل

00.03

 وثب عالي صيصان ذكور= -1شربل الياس نادي بترون ستارز 1.11
 -0جو برق نادي بترون ستارز 1.11
 -3ماريو عزار نادي الجمهور 1.29
 -3اندري سوايا نادي الشانفيل 1.29
 رمي كرة حديدية صيصان ذكور = -1الكسندر نحاس نادي الجمهور 41.45
 -0مارك انطوني ابراهيم نادي الشانفيل
 -3جاد سعادة نادي الشانفيل 3..90
 وثب عالي صغيرات = -1تغريد شاهين

نادي الشانفيل

1.32

 -0نورهان كوش

نادي األنصار

1.32

 -3روكسان راجي نادي الجمهور

1.0.

 وثب طويل صغار = -1رالف ورد نادي الجمهور 9.11
 -0جو حداد
 -3يونس حلبي

نادي الشانفيل 4.9.
نادي األنطونية 4.03

 -بدل  51*4م صيصان ذكور =

39.04

 -1نادي الشانفيل

0..99

 -0نادي الجمهور

0...2

 -3نادي األنطونية

32.95

 بدل  51*4م صيصان إناث = -1نادي الشانفيل 32..0
 -0نادي الجمهور 30.00
 -3نادي فينيقيا 30.34
 بدل 01*4م صغيرات = -1نادي الجمهور 34.0.
 -0نادي الشانفيل 39.22
 -3نادي األنصار 35..1
 بدل 01*4م صغيرات = -1نادي الجمهور

30.32

 -0نادي الشانفيل 33.21
34.2.

 -3نادي بترون ستارز

 ترتيب فرق صيصان إناث = -2نادي الشانفيل 01
 -1نادي الجمهور 44
 -2نادي األنطونية 25
 ترتيب فرق صيصان ذكور = -2نادي الجمهور 41
 -1نادي الشانفيل 24
 -2نادي األنطونية

15

ترتيب فرق صغيرات=

 -2نادي الجمهور

.3

 -0نادي الشانفيل 39
 -3نادي عبر لبنان 04
 - -4ترتيب فرق صغار =
 -1نادي الجمهور 40
 -0نادي الشانفيل 0.
 -3نادي بترون ستارز 19

