


 2023/  2022الموسم الريبضي 

 (ستاد الماهرة ) بطولة الجمهورية للديواثلون 
 (تتابع  –بارا  –كيدز  –سوبر سبرنت  -سبرنت ) 

 2022سبتمبر  16

 (االسماعيلية ) بطولة الجمهورية للرياضات المتعددة 
 (تتابع  –بارا  –اكوا باين  –اكواثلون  –ديواثلون  –ترايثلون ) 

 2022أكتوبر  22

 (الجاللة ) بطولة الجمهورية للرياضات المتعددة 
 (تتابع  –بارا  –اكوا باين  –اكواثلون  –ديواثلون  –ترايثلون ) 

 2022ديسمبر  16

 (الجاللة ) بطولة الجمهورية للرياضات المتعددة 
 (تتابع  –بارا  –اكوا باين  –اكواثلون  –ديواثلون  –ترايثلون ) 

 2023فبراير  11و  10

 (السويس ) المتعددة للرياضات بطولة الجمهورية 
 (تتابع  –بارا  –اكوا باين  –اكواثلون  –ديواثلون  –ترايثلون ) 

 2023مارس  18و  17

 (االسكندرية ) بطولة الجمهورية لالكواثلون 
 (تتابع  –بارا  –كيدز  –سوبر سبرنت  -سبرنت  -اوليمبن )  

 2023ابريل  28

 2023مايو  21:  19 بطولة شرم الشيخ





 االفززبحيخ

الراثعننخ ليموسننم االرحننبا الميننرت ليزراي يننوة ثلولننخ ال م و يننخ يننم م 

المينننرت ليزراي ينننوة ليموسنننم لخلنننخ ط نننبا االرحنننبا الريبضننني رمايننن ا  

عينني اة رمننبب الجلولننخ ثمليمننخ ال  لنن  يننوب  2023/  2022الريبضنني 

 .2023فجراير  11و  10ال معخ والسجذ الموافق 

 

 صمرالم يل عجل / ح . عبيخ السيل اليواء أفبعييبد الجلولخ رحذ رمبب 

 .السويس محبفظ  

 

 ميلاي أحمل طبصر / اليواء االع مي السيل و 

 .واالفريمي ليزراي يوة والعرثي  ئيس االرحبا الميرت  

 



 االفززبحيخ

اا اج سنننجب بد  ول ال منننم فننني ثلنننوالد ال م و ينننخ اجمنننب ليمسنننبفبد اللولينننخ و لننن  ليز  يننن  والزب يننن   -1

 .ليم ب كخ في الجلوالد اللوليخ 

سنمخ و لن  لز  ين  ورل ين  ال عجنيش ليم نب كخ فني  13راعي  سجبق السنوثر سنجرطذ لمرحينخ بنجبة رحنذ  -2

 .الجلوالد اللوليخ اجمب ل  ح المسبفخ 

 11ورحنذ  10ورحنذ  9ورحنذ  8رمسيم مراح  الكيل  لزيجح كن  عنبب عيني حنلا فبصنجحذ المراحن  رحنذ  -3

 .الربحخ الارصخ ل ميع المراح  في رحميق مرك  مزملب واحرا  العليل مش الملاليبد  12ورحذ 

سمواد الربحخ الارصنخ لم ينل منش ال عجنيش احنرا  العلينل منش  5رمسيم سجب بد المراح  السميخ لزيجح ك   -4

 .الملاليبد 

 ( .مخزيط  –ثمبد  –اوالا ) راعي  سجب بد الززبثع الزمييلت في ثلوالد ال م و يخ اجمب ليمسبفبد الممر ح  -5



 االفززبحيخ

 .في ثلوالد ال م و يخ ( المسبفخ االوليمجيخ ) ااا ج سجبق ليمسبفخ الميبسيخ  -6

 سمواد  10ورحذ  9ورحذ  8ورحذ  7كييو لمراح  رحذ  1الجراعم جرت لمسبفخ اا اج سجبق  -7

فنني ( ب جننرت  2500 –ب سننجبحخ  1000 –ب جننرت  2500) االكواثيننوة ليمسننبفخ الميبسننيخ اا اج سننجبق  -8

ثلوالد ال م و يخ و ل  ليو وف عيني افلن  العمبصنر لزم ين  ممزخنت مينر فني ثلولنخ افريمينب الزن  سنوف 

 . 2023لجلولخ االلعبة ال بائيخ العبلميخ ثبطلوطسيب في برب ال يخ والمؤ يخ رسليا ب مير 

يننومي رماينن  ثلولننخ ال م و يننخ ليحننبف  الريبضنني مننش ضننمش فعبليننبد ثلولننخ ال م و يننخ الزنني سننوف رمننبب  -9

:  2006) سننمخ بننجبة وبننبثبد  17ثمليمننخ ال  لننخ لمرحيننخ  رحننذ  2023فجرايننر  11و  10والسننجذ ال معننخ 

 ( . 2007:  2004) سمخ طببئيش وطببئبد  19و مرحيخ رحذ (  2008



 االعالن عن البطولة من خالل منشورات علي صفحة االتحاد 2022ديسمبر 28االربعاء 

 فتح باب التسجيل ودفع االشتراكات 2023يناير  1االحد 

 مساء اخر موعد للتسجيل المبكر 12 2023يناير  14االحد 

يناير 30و 23و 16االثنين 

2023   
 اسبوعيا للدفع والتسجيل االلكتروني%  10زيادة االشتران 

 غلك التسجيل   2023يناير  30الثالثاء 

رفع لائمة البداية علي صفحة االتحاد واستمبال التعديالت لمدة    2023يناير  31االربعاء 

 جنية لكل سباق 200ساعة بعد دفع الغرامة الممررة  24



 Distance المسافة سنة الميالد المرحلة م

 Standard اوليمبن + Elite 2007 عمومي 1

 Standard اوليمبن U 23 2000 : 2005 سنة 23تحت  2

 Sprint سبرنت Junior 2004 : 2007 19ناشئين تحت  3

 Super Sprint سوبر سبرنت Youth-U17 2006 : 2008 17شباب تحت  4

 Super Sprint سوبر سبرنت Youth-U15 2008 : 2009 15شباب تحت  5

 Super Sprint سوبر سبرنت Youth-U13 2010 : 2011 13شباب تحت  6

 Kids كيدز U 12 2011 12تحت  7

 Kids كيدز U 11 2012 11تحت  8

 Kids كيدز U 10 2013 10تحت  9

 Kids كيدز U 9 2014 9تحت  10

 Kids كيدز U 8 2015 8تحت  11

 Kids كيدز -- U 7 2016 7تحت   

 Super Sprint سوبر سبرنت A G 15 : 19 2004 : 2008 19:  15مراحل سنية  12

 Super Sprint + Sprint سبرنت+ سوبر سبرنت  A G 16 : 19 2004 :2007 19:  16مراحل سنية  13

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 20 : 24 1999 : 2003 24:  20مراحل سنية  14

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 25 : 29 1994 : 1998 29:  25مراحل سنية  15

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 30 : 34 1989 : 1993 34:  30مراحل سنية  16

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 35 : 39 1984 : 1988 39:  35مراحل سنية  17

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 40 : 44 1979 : 1983 44:  40مراحل سنية  18

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 45 : 49 1974 : 1978 49: 45مراحل سنية  19

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 50 : 54 1969 : 1973 54:  50مراحل سنية  20

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 55 : 59 1964 : 1968 59:  55مراحل سنية  21

 Super Sprint + Sprint + Standard اوليمبن +سبرنت + سوبر سبرنت  A G 60 : 64 1959 : 1963 64:  60مراحل سنية  22

 كل العب يموم بجزء واحد من السباق + Elite 2008 التتابع التمليدي 23

 المراح  والسجب بد



 خـــط السيــــــر 

 التفاصيل السبــــــاق

 الترايثلون
 السباحة اتجاه عمارب الساعة 

 الجري والدراجات عكس عمارب الساعة

 اكوا باين
 السباحة اتجاه عمارب الساعة 

 عكس عمارب الساعةالدراجات 

 اكواثلون
 عمارب الساعة والجري االول اتجاه السباحة 

 عمارب الساعةالجري الثاني عكس 

 ديواثلون
 اتجاه عمارب الساعة الجري االول 

 والدراجات عكس عمارب الساعةالجري الثاني 
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سجبق الزراي يوة  و واحل مش اسرع الريبضبد االولمجيخ م نب لح واطز نب ا ح حينق يمنوب ال عنت ثوضنع يعزجر 

ااوارخ فني مملمنخ الزجنلي  اوال ثنم الزوجنخ الني طملنخ ثلاينخ السنجبق ليمنوب ال عنت ثبلسنجبحخ ثنم الزوجنخ لمملمنخ 

الزجننلي  و ا رننلاء وا نني الننرأ  و  كننوة الل اجننخ ثننم اكمننبب المسننبفخ المليوثننخ ليننل جبد ثننم العننواح مننرح أخننرل 

لمملمخ الزجلي  و وضنع الل اجنخ ثنم وا ني النرأ  و النركء اط نبء المسنبفخ المزجمينخ منش مرحينخ النركء  جن  

 .اط بء السجبق وعجو  خط لم بيخ ح ورحزست المزي خ ثمبء عيي اخوب ال عت  خط الم بيخ ث مش واحل 

  

 (جرت  –ا اجبد  –سجبحخ ) Triathlon: الزراي يوة 



Bike Swim   Run 

40K 1500M Standard 10K 2 Laps 8 Laps 4 Laps 

20K 750M Sprint 5K 1 Laps 4 Laps 2 Laps 

10K 350M Super Sprint 2.5K 1 Laps 2 Laps 1 Laps 

5K 150M Kids 1K 1 Laps 1 Laps 1 Laps 
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Triathlon T1 
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Triathlon T2 



يعزجر سنجبق النليواثيوة احنل م نزمبد لعجنخ الزراي ينوة حينق ي منع ثنيش النل اجبد وال نرت حينق يمنوب ال عنت 

ثوضع ااوارخ في مملمخ الزجلي  اوال ثم الزوجخ الي طملخ ثلايخ السجبق ليموب ال عت ثبل رت ثم الزوجخ لمملمنخ 

الزجننلي  و ا رننلاء وا نني الننرأ  و  كننوة الل اجننخ ثننم اكمننبب المسننبفخ المليوثننخ ليننل جبد ثننم العننواح مننرح أخننرل 

لمملمخ الزجلي  و وضنع الل اجنخ ثنم وا ني النرأ  و النركء اط نبء المسنبفخ المزجمينخ منش مرحينخ النركء  جن  

 .اط بء السجبق وعجو  خط لم بيخ ح ورحزست المزي خ ثمبء عيي اخوب ال عت  خط الم بيخ ث مش واحل 

  

 (جرت  –ا اجبد  –جرت )   Duathlon: الليواثيوة 



Bike Run   Run 

10K 2.5k Super Sprint 1.2k 1 Laps 2 Laps 1 Laps 

5K 1k Kids 500M 1 Laps 1 Laps 1 Laps 
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Duathlon T1 
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Duathlon T2 



م ننزمبد لعجننخ الزراي يننوة حيننق ي مننع ثننيش السننجبحخ وال ننرت حيننق يمننوب ال عننت االكواثيننوة احننل يعزجننر سننجبق 

ثوضننع ااوارننخ فنني مملمننخ الزجننلي  اوال ثننم الزوجننخ النني طملننخ ثلايننخ السننجبق ليمننوب ال عننت ثبلسننجبحخ ثننم الزوجننخ 

لمملمننخ الزجننلي  و ووضننع ااواد السننجبحخ فنني مملمننخ الزجننلي  ثننم الننركء اط ننبء المسننبفخ المزجميننخ مننش مرحيننخ 

المزي نخ ثمنبء عيني اخنوب ال عنت  خنط الم بينخ ثن مش ورحزسنت الركء  ج  اط بء السجبق وعجو  خط لم بينخ ح 

 .واحل 

  

 (جرت –سجبحخ  –جرت  (Aquathlon :االكواثيوة 

 (جرت –سجبحخ )او 



Swim   Run 

150M Kids 1K 1 Laps 1 Laps 

 Run 

1000M Standard 2.5K 1 Laps 1 Laps 2.5K 1 Laps 

350M Super Sprint 1.2K 1 Laps 1 Laps 1.2K 1 Laps 
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Aquathlon T1 



Swimming entry 

Swimming exit 

R
u

n
n

in
g 

e
n

tr
y

 
C

yc
lin

g 
e

n
tr

y
 

Aquathlon T2 



احنل م نزمبد لعجنخ الزراي ينوة حينق ي منع ثنيش السنجبحخ والنل اجبد حينق يمنوب ال عنت االكواثبي  يعزجر سجبق 

ثوضننع ااوارننخ فنني مملمننخ الزجننلي  اوال ثننم الزوجننخ النني طملننخ ثلايننخ السننجبق ليمننوب ال عننت ثبلسننجبحخ ثننم الزوجننخ 

لمملمخ الزجلي  و ا رلاء وا ي الرأ  و  كنوة الل اجنخ ثنم اكمنبب المسنبفخ المليوثنخ لينل جبد حزني عجنو  خنط 

 .الم بيخ ح ورحزست المزي خ ثمبء عيي اخوب ال عت  خط الم بيخ ث مش واحل 

  

 (ا اجبد –سجبحخ  (Aquabike :االكوا ثبي  



Bike Swim  

20K 750M Sprint 1 Laps 4 Laps 

10K 350M Super Sprint 1 Laps 2 Laps 

5K 150M Kids 1 Laps 1 Laps 
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Aquabike T1 



Friday Schedule 

Numbering Start Podium  Check in 

06:00 07:00 10:00 Super Sprint Duathon 06:15 

06:00 08:00 11:00 Kids Duathlon 06:15 

07:00 08:40 12:00 Sprint Triathlon 08:15 

09:30 11:00 01:00 Kids Triathlon 10:00 

09:45 11:30 01:30 Sprint Aquabike 10:30 

10:30 11:40 01:45 Kids Run 11:20 

11:30 01:00 02:00 Olympic Aquathlon 12:15 



Saturday Schedule 

Numbering Start Podium  Check in 

06:00 07:00 10:00 Super Sprint Triathlon 06:15 

06:00 08:00 11:00 Kids Aquabike 06:15 

07:00 08:40 12:30 Olympic Triathlon 08:15 

08:00 09:00 10:00 Kids Aquathlon 08:30 

10:45 12:00 01:30 Super Sprint Aquathlon 11:30 

11:30 12:30 01:45 Super Sprint Aquabike 12:00 

11:30 12:45 02:00 Classic Triathlon Relay 
U13 

12:00 













 -:رعييمبد  بمخ 

 .الزعبم  مع الي مخ المم مخ ليجلولخ مش خ ب مل ثيش ومملوثي االطليخ فمط  -1

 .ا يمخ فمط مش اع ة المزي خ وافع الرسوب الممر ح  30رمليم االحز بج مش خ ب المل ة خ ب  -2

 .ا يمخ مش اع ة المزي خ لش يزم  جوب ات احز بج  30ثعل اطملبء اب  -3

 .في حبلخ مخبلاخ ال عت وعلب اسزكمبلخ مسب  السجبق او اعب خ العت اخر سوف يزم بلجخ مش المزي خ  -4

 .الزر يم ل عت  ج  ك  سجبق وعلب رر يم ال عت سوف يس   غيبة ولش يل ج في المزي خ  -5

 .في حبلخ خروج العت مش السجبق رحذ ات مسمي ي ت رجييغ  ئيس الحكبب  -6

 .عمل الزر يم يسزيم ال عت بريحخ رو يذ الكزروطي ي ت المحبف خ عيي ب ورسييم ب ثعل اطز بء السجبق  -7

 .ي ت عيي المل ثيش واوليبء االمو  الحرص وعلب اعب ز  ات العت والزواجل في االمبكش المخييخ ل م  -8




