
ة دا ةال طاولة 7طاولة 6طاولة 5طاولة 4طاولة 3طاولة 2طاولة 1النها

اب ج15:3017:001 اب ج1 فرق ش اب ج1 فرق ش  فرق ش

ال ج17:0018:301 ال ج1 فرق أش ال ج1 فرق أش  فرق أش

الت ج1 فرق براعم ج1 فرق براعم ج1 فرق رجال ج1 فرق رجال ج1 فرق رجال ج18:3020:001 الت ج1 فرق ش  فرق ش

 فرق ناشئات ج1 فرق ناشئات ج1 فرق ناشئ ج1 فرق ناشئ ج1 فرق ناشئ ج1 فرق ناشئ ج20:0021:301

21:3021:30

ة دا ةال T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7النها

اب ج10:0011:302 اب ج2 فرق ش اب ج2 فرق ش ال ج2 فرق ش ال ج2 فرق أش ال ج2 فرق أش  فرق أش

ات ج1 فرق رجال ج2 فرق رجال ج2 فرق رجال ج11:3013:002 ات ج1 فرق شا الت ج2 فرق شا الت ج2 فرق ش  فرق ش

13:0016:00

اب ج3 فرق ناشئات ج2 فرق ناشئات ج2 فرق ناشئ ج2 فرق ناشئ ج2 فرق ناشئ ج2 فرق ناشئ ج16:0017:302  فرق ش

اب ج17:3019:003 اب ج3 فرق ش ال ج3 فرق ش ال ج3 فرق أش ال ج3 فرق أش الت ج3 فرق أش الت ج3 فرق ش  فرق ش

دات ج1 فرق رجال ج3 فرق رجال ج3 فرق رجال ج19:0020:303 دات ج1 فرق براعم ج2 فرق براعم ج2 فرق س  فرق س

20:3020:30

ة دا ةال T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7النها

ز 5‐7 فرق ناشئات ج3 فرق ناشئات ج3 فرق ناشئ ج3 فرق ناشئ ج3 فرق ناشئ ج3 فرق ناشئ ج10:0011:303 اب  ‐ مرا  فرق ش

اب ‐ نصف نها 11:3013:001 اب ‐ نصف نها 1 فرق ش ال ‐ نصف نها 1 فرق ش ال ‐ نصف نها 2 فرق أش ز 5‐7 فرق أش ال ‐ مرا ات ج2 فرق أش ات ج2 فرق شا  فرق شا

13:0016:00

دات ج2 فرق رجال ‐ نصف نها 2 فرق رجال ‐ نصف نها 16:0018:001 ز 5‐7 فرق س ز 5‐6 فرق رجال ‐ مرا الت ج4 فرق ناشئات ‐ مرا الت ج4 فرق ش  فرق ش

ز 5‐8 فرق ناشئات ‐ نصف نها 2 فرق ناشئات ‐ نصف نها 2فرق ناشئ ‐ نصف نها 2فرق ناشئ ‐ نصف نها 18:0019:301 ز 5‐8 فرق ناشئ ‐ مرا دات ج2 فرق ناشئ ‐ مرا  فرق س

19:3019:30

ة دا ةال T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7النها

ز 5‐6 فرق براعم ج3 فرق براعم ج3 فرق ناشئات ‐نها فرق ناشئ ‐نها 10:0011:30 ز 7‐8 فرق ناشئ ‐ مرا ز 5‐6 فرق ناشئ ‐ مرا  فرق رجال ‐ مرا

11:3016:00

اب ‐نها 16:0017:30 ات ج3 فرق ش ات ج3 فرق شا ز 5‐6 فرق شا اب ‐ مرا  فرق ش

ال ‐ نها 17:3019:00 الت ج5 فرق أش الت ج5 فرق ش ز 5‐6 فرق ش ال ‐ مرا  فرق أش

دات ج3 فرق رجال ‐  نها 19:0021:00 دات ج3 فرق س  فرق س

21:0021:30

21:3021:30

الجمعة 13 أغسطس 2021

احة الغداء + صالة الجمعة اس

ــــع الجوائز (الفرق)  حفل توز

ة اليوم الرابع نها

ة اليوم الثالث نها

البرنامج العام للبطولة (مسابقة الفرق)

الثالثاء 10 أغسطس 2021

ة اليوم األول نها

عاء 11 أغسطس 2021 األر

احة الغداء اس

ة اليوم الثا  نها

س 12 أغسطس 2021 الخم

احة الغداء اس
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