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 االجراءات االحترازية

 
 (وجة الالعب دائما عكس اتجاه الحكم) .العدادا منطقة خارج الحرارة قياس0 اوال

 

 .الترقيم حكم اتجاه عكس الوجه – الكمامة يرتدي ال لمن ترقيم وال الكمامة باستخدام الترقيم0 ثانيا

 

 .ترقيم وبدون كمامة بدون التبديل منطقة لن يسمح بدخول0 ثالثا

 

 .الحكم امام للخوذة الذاتي الكشف0 رابعا

 

 .المنافسة خارج وقت اي في مامةالك ارتداء0 خامسا

 

 .السباقات وبعد قبل الكمامة ارتداء0 ساسا

 

 .الكمامة باستخدام التتويج0 سابعا

 

 .كماكة من اكثر العب كل بحوزة يكون أن0 رجاءا

 م تقريبا0عندد التحدث الى ايا من المنظمين او الحكام او المسؤلين الحفاظ على مسافة 0 رجاء
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 ونواثلسوبر سبرنت دي

 
 المرحلة  رقم االيصال مراحل الدواثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب م

 يوث 4541 71شابات تحت  انثى 16/2/2003 نادي األسطول البحري 793 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

 يوث 4554 71شابات تحت  انثى 22/11/2003 مركز شباب العبور 883 مريهان مدين منصور شعبان  2

 يوث 4474 71شابات تحت  انثي  24/9/2003 المدرسة العسكرية بالهايكستب 377 حامد على  نور على 3

4         

 يوث 4518 71شباب تحت  انثى 3/11/2005 حر 1222 زياد محمد فايز  5

 يوث 4559 71شباب تحت  ذكر 27/9/2003 اكاديمية استامينا 693 سيف الدين رمضان  6

 يوث 4474 71شباب تحت  ذكر  11/8/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 بالل محمد أحمد صبحي  7

 يوث 4541 71شباب تحت  ذكر 10/10/2003 نادي األسطول البحري 164 احمد هاني محمد عبد الحليم 8

 يوث 4514 71شباب تحت  ذكر 22/8/2004 حر 1220 كريم عماد فؤاد بشاى   9

 يوث 4515 71شباب تحت  ذكر 14/9/2004 حر 1206 فادى هانى عزت ابو الخير  10

 يوث 4516 71شباب تحت  ذكر 26/7/2005 حر 1214 احمد محمود احمد يحيي 11

 يوث 4457 71شباب تحت  ذكر 20/8/2005 اكاديمية استامينا 1081 مروان حاتم حسن محمد 12

 U 14 4505 بنات 71تحت  انثى 25/12/2006 نادي األهلي السكندري 1011 بسملة سعيد احمد محمد 13

 U 14 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 14/9/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 664 الجليل محمد محمد سماء عبد 14

 U 14 4474 بنات 71تحت  أنثى  1/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 حبيبة علي عمر  15

 U 14 1517 اوالد 71تحت  ذكر 14/5/2006 حر 1207 عادل الحسين محمد عادل  16

 U 14 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 25/3/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 1094 احمد محروس انور 17

18         

 U 14 4519 اوالد 71تحت  ذكر 22/5/2006 حر 1219 امير عماد فؤاد بشاى  19

 U 14 4505 اوالد 71تحت  ذكر 9/6/2006 نادي األهلي السكندري 1334 وائل محمد خميسعمر  20
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 U 14 4505 اوالد 71تحت  ذكر 8/8/2006 نادي األهلي السكندري 1136 عبدالرحمن ياسر عناية هللا 21

 U 14 4541 اوالد 71تحت  ذكر 14/9/2006 نادي األسطول البحري 1110 يوسف رامي السيد 22

 U 14 4505 اوالد 71تحت  ذكر 28/9/2006 نادي األهلي السكندري 1009 ريم مصطفي كامل عبدالحميدك 23

 U 14 4525 اوالد 71تحت  ذكر 28/5/2007 حر 1325 محمود اسالم احمد محمد  24

 U 14 4479 اوالد 71تحت  ذكر 3/8/2007 حر 1322 زياد حسين سيد حسين 25

 U 14 4554 اوالد 71تحت  ذكر 1/9/2007 مركز شباب العبور 952 زياد محمد عبدالحميد  26

 U 14 4554 اوالد 71تحت  ذكر 8/12/2007 مركز شباب العبور 890 مروان وليد جمعه عوض 27

 U 14 4475 اوالد 71تحت  ذكر  11/8/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 319 أحمد عبدهللا محمود  28

 U 14 4474 اوالد 71تحت  ذكر  12/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 عبدالرحمن علي حامد  29

 U 14 4475 اوالد 71تحت  ذكر  10/6/2007 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1285 محمد ابراهيم محمد  30

 U 14 4474 اوالد 71تحت  ذكر  14/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 عبدالرحمن رمضان كامل  31

32                

 24 : 20 4501 مراحل سنية سوبر اسبرنت انثى 17/7/2000 حر 1025 ايه أشرف عبدالرازق محمد 35

36         

 39 : 35 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت انثي 10/10/1983 المدرسة العسكرية بالسويس 1170 ني محسن احمد محمدم 37

 44 : 40   مراحل سنية سوبر اسبرنت انثي 8/5/1976     رحاب مصطفي 38

39                 

 49 : 45 4555 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/6/1974 اكاديمية استامينا 1393 محمد جابر السعيد سالم 40

 44 : 40 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 1/11/1976 المدرسة العسكرية بالسويس 1154 احمد حسن سيد 41

 44 : 40 4481 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 25/2/1979 حر 1323 محمد دسوقي الورداني 42

 44 : 40 4532 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 23/6/1980 حر 1386 احمد محمد جالل مراد  43

 44 : 40 4547 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 5/9/1980 نادي بيجاسوس دريم الند 1349 محمد نبيل مندور 44

 44 : 40 4236 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 22/12/1980 المدرسة العسكرية بالسويس 258 احمد علي محمد 45

 39 : 35 256 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 20/12/1982 نادي أبناء السواحل 2564 ء عليمحمد عال 46

 39 : 35 4449 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 8/2/1983 حر 1318 محمد عبدهللا مصطفي علي 47
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 39 : 35 4547 رنتمراحل سنية سوبر اسب ذكر 28/8/1984 نادي بيجاسوس دريم الند 1346 احمد عبد الهادي عبد العظيم 48

 39 : 35 4496 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 22/10/1985 حر 1120 يوسف محمد عبد الحميد علي 49

50         

 29 : 25 4524 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 21/4/1991 حر 1215 مصطفى جالل سيد محمد  51

 29 : 25 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 13/12/1992 المدرسة العسكرية بالسويس 291 ابراهيم فمهي محمد  52

 29 : 25 4462 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 23/9/1993 حر 1185 بالل صالح عثمان توفيق 53

 29 : 25 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 1/12/1993 المدرسة العسكرية بالسويس 286 امير رجب محمد امام  54

 24 : 20 4466 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 29/9/1996 نادي الجهاد الرياضي 1304 احمد محمد خليفه محمد 55

 24 : 20 4437 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/11/1996 حر 1316 سعيد ممدوح سعيد محمد  56

 24 : 20 مجمع-السويس سوبر اسبرنت مراحل سنية ذكر 14/3/1997 المدرسة العسكرية بالسويس 1321 عصام الدين احمد فهيم 57

 24 : 20 4452 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 30/8/1997 حر 1319 عبدهللا عماد علي شرف  58

 24 : 20 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 5/3/1999 المدرسة العسكرية بالسويس 365 طاهر هشام 59

 24 : 20 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 11/12/1999 لسويسالمدرسة العسكرية با 803 عمر حسين شبل 60

 24 : 20 4523 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 27/5/2000 حر 1217 احمد محمد هاشم  61

 24 : 20 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/11/2000 المدرسة العسكرية بالسويس 11 اسالم طارق عطيه البندارى 62

 19 : 15 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 15/4/2001 المدرسة العسكرية بالسويس 1314 محمد حمد نور الدين 63

 19 : 15 4554 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 12/11/2001 مركز شباب العبور 1234 عبد الرحمن طه  صابر شحاته 64

 19 : 15 4536 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/7/2003 حر 1385 احمد ياسر حامد محمد 65

 19 : 15 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 21/7/2003 المدرسة العسكرية بالسويس 882 مازن محمد عبدالحكيم 66

 19 : 15 4541 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 11/4/2005 نادي األسطول البحري 1151 يوسف عمرو عبد الوهاب 67

 19 : 15 4505 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 17/11/2005 نادي األهلي السكندري 1008 اب تامر احمد ساميمه 68

 19 : 15 4475 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر  7/11/2003 المدرسة العسكرية بالهايكستب 309 كريم احمد مصطفى عارف  69

 19 : 15 4475 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر  4/8/2004 ة بالهايكستبالمدرسة العسكري 385 محمود عبدهللا محمود عبدهللا  70

 19 : 15 4475 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر  12/5/2005 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 ابراهيم حجاب صابر  71

 24 : 20   مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر  8/3/1998     ابراهيم سمير محمد 72
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 24 : 20   مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر  23/3/1996     حمدي جمال 73

 24 : 20 4510 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 15/7/1997 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 احمد السيد الشربيني البزراوي  33

 64 : 60 4510 برنتمراحل سنية سوبر اس ذكر 19/8/1960 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 حسن عبد العزيز حسن احمد  34

         

 

 كيدز ديواثلون 

 
 رقم االيصال مراحل الدواثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب م

 4461 بنات 71تحت  انثى 18/1/2008 حر 1018 لوجين ايهاب السيد محمد  75

 4528 بنات 71تحت  انثى 25/6/2008 حر 1328 ياسمينا احمد حمدى  76

 4505 بنات 71تحت  انثى 5/12/2008 نادي األهلي السكندري 1144 رويم ياسر عناية هللا محمد 77

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 9/2/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 1166 كنزي محمود السيد الحادي 78

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 16/8/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 678 سلمي أحمد حسن  سيد  79

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 16/9/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 836 جني محمد صالح السيد عيد  80

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 16/9/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 837 رنا محمد صالح السيد عيد  81

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 13/11/2008 رسة العسكرية بالسويسالمد 988 ملك أحمد محمود البي أحمد  82

 4474 بنات 71تحت  أنثي 14/6/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 جني سامح محمد  83

 4526 بنات 71تحت  انثى 25/1/2010 حر 1324 تقى اسالم محمد احمد  84

 4534 بنات 71تحت  انثى 20/2/2010 اصر بسوهاجمركز شباب ن 1076 جنى رمضان السيد احمد مزيد  85

 4547 بنات 71تحت  انثى 1/4/2011 نادي بيجاسوس دريم الند 1340 تيا سامح محمد 86

 4522 بنات 71تحت  انثى 27/12/2012 حر 1208 عاليا احمد محمد جالل  87

 4474 بنات 71تحت  انثي  31/3/2010 بالمدرسة العسكرية بالهايكست 781 البيتول الحسن نصر الدين عبدالمنعم  88
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 4520 اوالد 71تحت  ذكر 8/4/2008 حر 1221 مروان محمد فايز  90

 4460 اوالد 71تحت  ذكر 14/8/2008 حر 804 احمد محمد أحمد عبدالعزيز  91

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/10/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 871 محمد وليد عبدالحميد عبدالفتاح على 92

 4554 اوالد 71تحت  ذكر 3/12/2008 مركز شباب العبور 1276 مروان احمد عبد المنعم مصطفى 93

 4505 اوالد 71تحت  ذكر 24/3/2009 نادي األهلي السكندري 1332 سفيان مصطفي محمد خميس 94

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 10/6/2009 المدرسة العسكرية بالسويس 724 معاذ محمد عبدهللا 95

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 13/7/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1360 مالك امير سنوسي 96

 9876 اوالد 71تحت  ذكر 3/12/2009 اكاديمية استامينا 1127 تيم محمد امير السيد  97

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  2/3/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 إبراهيم محمود فارق 98

 4474 اوالد 71تحت  ذكر  7/7/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 مروان باسم حسين محمد  99

 4474 اوالد 71تحت  ذكر  6/9/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 عمار محمد عبدالرحيم  100

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  30/9/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 فاروق فضل أنس محمود  101

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/1/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 989 معاذ محمد محمد الصغير 102

 4554 اوالد 71تحت  ذكر 10/5/2010 مركز شباب العبور 1277 انس احمد عبدالمنعم  103

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 14/12/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 سين محمود محسن محوديا 104

105        

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 6/5/2011 نادي بيجاسوس دريم الند 1361 آسر امير سنوسي 106

 4554 اوالد 71تحت  ذكر 13/9/2011 مركز شباب العبور 1228 طه حسين ادهم  107

108        

 4521 اوالد 71تحت  ذكر 4/12/2011 حر 1212 عمر سمير نبيل  109

 4527 اوالد 71ت تح ذكر 25/5/2012 حر 1327 يونس ابراهيم تيسير  110

 4530 اوالد 71تحت  ذكر 23/7/2013 حر 1216 حازم احمد محمد محفوظ  111

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  1/9/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 مازن باسم حسين محمد  112

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  2/11/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 911 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر  113
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 4475 اوالد 71تحت  ذكر  12/8/2011 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 محمود محمد أنور  114

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  1/4/2012 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 معز محمد عبدالرحيم  115

 4475 اوالد 71تحت  ذكر  22/1/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 مهند هشام محمد علي  116

 4474 اوالد 71تحت  ذكر  23/6/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 عبدالرحمن محمد أنور  117

 

 

 

 سبرنت ديواثلون

 
 المرحلة رقم االيصال مراحل الدواثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب م

 جونيور 4486 71ناشئات تحت  انثى 25/8/2002 لعسكرية بالهايكستبالمدرسة ا 203 جنة محمد حسين 1

2                 

 جونيور 2568 71ناشئين تحت  ذكر 18/12/1924 نادي النصر بالمنصورة 256 البرنس عالء الدين 3

 سنة 12تحت    سنة 12تحت  ذكر  8/3/1998     ابراهيم سمير محمد 4

5                 

6                 

 44 : 40 4505 مراحل سنية اسبرنت انثى 8/5/1976 نادي األهلي السكندري 1142 رحاب مصطفي بسيوني 7

 24 : 20 4437 مراحل سنية اسبرنت ذكر 10/11/1996 حر 1316 سعيد ممدوح سعيد محمد  8

 24 : 20 4510 مراحل سنية اسبرنت ذكر 15/7/1997 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 احمد السيد الشربيني البزراوي  11

 64 : 60 4510 مراحل سنية اسبرنت ذكر 19/8/1960 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 مد حسن عبد العزيز حسن اح 9

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 19/9/1986 المدرسة العسكرية بالسويس 29 محمود مخيمر سيد مصطفي  10

 24 : 20 4497 تمراحل سنية اسبرن ذكر 15/3/1998 حر 1329 محمد احمد عبد الفتاح مرسي  12

 24 : 20 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 23/3/2000 المدرسة العسكرية بالسويس 715 سلمان محمود السيد 13

 19: 15 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 1/2/2004 المدرسة العسكرية بالسويس 716 موسي محمود السيد 14
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 ترايثلون سبرنت

 
   رقم االيصال مراحل الترايثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  قيدال  اسم الالعب م

   4458 عمومي رجال ذكر 18/2/2001 المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 سيف الدين خالد مصطفي عابد  21

22          

   مجمع-السويس عمومي رجال ذكر 7/5/1994 المدرسة العسكرية بالسويس 1174 محمود اسامه رضوان 23

   2568 عمومي رجال ذكر 18/12/1924 نادي النصر بالمنصورة 256 البرنس عالء الدين 24

   مجمع-لسويسا عمومي رجال ذكر 12/12/1981 المدرسة العسكرية بالسويس 28 اسالم محمود محمد السيد  25

   1111 رجال 12تحت  ذكر  2/1/2001 المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 محمود حسن محمد   26

   4236 رجال 12تحت  ذكر 22/12/1980 المدرسة العسكرية بالسويس 258 احمد علي محمد 27

   4512 رجال 12تحت  ذكر 1/5/1997 حر 782 كريم ايمن صالح هويدي  28

   4533 رجال 12تحت  ذكر 1/10/1999 حر 1187 امي محمد عبدالعزيزمحمود س 29

   4554 رجال 12تحت  ذكر 7/11/1999 مركز شباب العبور 1086 عبدالرحيم وحيد سلطان  30

   4439 رجال 12تحت  ذكر 9/9/2000 حر 866 محمود احمد محمد عبدهللا 31

   مجمع-السويس رجال 12تحت  ذكر 26/5/2001 المدرسة العسكرية بالسويس 666 عمر عالء الدين 32

   4488 71ناشئين تحت  ذكر 29/1/2002 حر 1310 محمد هاني السيد محمد 33

   4529 71ناشئين تحت  ذكر 28/5/2002 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر 34

   4554 71ناشئين تحت  ذكر 9/7/2002 ب العبورمركز شبا 1241 عمر عبدالحميد محمود عبدالرحيم  35
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   4554 71ناشئين تحت  ذكر 14/6/2003 مركز شباب العبور 1242 عبدهللا عصام احمد توفيق 36

               م  37

38                 

39                 

40                 

         

   4560 عمومي سيدات انثى 25/2/1999 رسة العسكرية بالهايكستبالمد 308 بسملة عبدالحميد السالموني 41

42          

   4438 سيدات 12تحت  انثى 1/3/2000 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 ميرنا عاطف كمال فهمي 43

   4489 71ناشئات تحت  انثى 1/1/2002 المدرسة العسكرية بالهايكستب 300 مرام ياسر محمد السيد الشافعي 44

   4504 71ناشئات تحت  انثى 21/8/2002 نادي بنك األهلى المصري 446 يارا محمد بيومي عبدالرحمان  45

   4486 71ناشئات تحت  انثى 25/8/2002 المدرسة العسكرية بالهايكستب 203 جنة محمد حسين 46

   4556 71ناشئات تحت  انثى 23/3/2003 اكاديمية استامينا 1125 روان مصطفي عبد الرحمن محمد  47

48                 

49                 

50                 

 54 : 50 4446 مراحل سنية اسبرنت ذكر 25/9/1967 حر 734 خالد محمد محمد السيد نور  51

 49 :45 4447 مراحل سنية اسبرنت ذكر 10/1/1974 حر 547 احمد حسن الخيال 52

 44 : 40 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 26/3/1976 المدرسة العسكرية بالسويس 926 لح محمد أحمد أمين صا 53

 44 : 40 4509 مراحل سنية اسبرنت ذكر 19/3/1979 حر 438 عادل عبد الوهاب العشماوي  54

 39 : 35 4445 مراحل سنية اسبرنت ذكر 19/6/1982 حر 644 محمود زكريا محمود يحيي 55

 39 : 35 4502 مراحل سنية اسبرنت ذكر 1/1/1984 حر 1021 حمد جمعه ابو العاطي مهند م 56

 39 : 35 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 11/12/1984 المدرسة العسكرية بالسويس 719 محمد ايمن عمر 57

 34 : 30 4510 اسبرنت مراحل سنية ذكر 18/8/1986 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 هشام صالح ابراهيم صالح  58
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 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 14/11/1986 المدرسة العسكرية بالسويس 934 محمد فرغلي سيد حسن  59

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 1/10/1988 المدرسة العسكرية بالسويس 282 محمد محمد حمدي خصر جوهري 60

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 21/9/1990 المدرسة العسكرية بالسويس 1163 عبد العال عمر حسين شاهين  61

 34 : 30 4510 مراحل سنية اسبرنت ذكر 12/10/1991 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 501 احمد سمير سيد صابون  62

 29 : 25 4538 مراحل سنية اسبرنت ذكر 12/3/1993 حر 556 محمد طلعت عبد السميع حسن 63

 29 : 25 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 5/9/1993 المدرسة العسكرية بالسويس 473 عمر مجدى احمد 64

 29 : 25 4555 مراحل سنية اسبرنت ذكر 20/9/1994 اكاديمية استامينا 1392 براء هشام حسن غزال 65

 24 : 20 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 1/5/1997 سة العسكرية بالسويسالمدر 441 كريم عز العرب علي بكري 66

 29 : 25 4510 مراحل سنية اسبرنت ذكر 15/7/1997 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 احمد السيد الشربيني البزراوي  67

 24 : 20 4197 مراحل سنية اسبرنت ذكر 16/6/1999 حر 1201 محمود جمال محمود احمد  68

 19 : 15 4456 مراحل سنية اسبرنت ذكر 4/12/2001 حر 1311 أحمد تامر عاطف إسماعيل 69

 19 : 15 مجمع-السويس مراحل سنية اسبرنت ذكر 15/7/2004 المدرسة العسكرية بالسويس 661 محمد عبدالجليل محمد محمد  70

 19 : 15 4505 مراحل سنية اسبرنت ذكر 14/11/2004 نادي األهلي السكندري 1140 احمد حسن مصطفي 71

 39 : 35 000 مراحل سنية اسبرنت ذكر 4/6/2019 حر 000 خالد محمود السيد حواس 72

 24 : 20   مراحل سنية اسبرنت ذكر  16/6/2000 المدرسة العسكرية بالهايكستب    محمد محمود عبد الراضي 73

نميا دمحا مدحم 74  44: 40    مراحل سنية اسبرنت ذكر  26/3/1976 المدرسة العسكرية بالسويس 926   
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 كيدز ترايثلون

 
 رقم االيصال مراحل الترايثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد  عباسم الال م

 4547 بنات 71تحت  انثى 20/1/2008 نادي بيجاسوس دريم الند 1341 رحمة هللا بالل محمد  75

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 9/2/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 1166 كنزي محمود السيد الحادي 76

 4474 بنات 71تحت  انثى 6/4/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 سما مصطفى محمد عبدالكريم  77

 4474 بنات 71تحت  انثى 8/4/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 جنة أشرف محمد 78

 4547 بنات 71تحت  انثى 30/5/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 جودي محمد السيد  79

 4547 بنات 71تحت  انثى 14/7/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 يارا مصطفي عبد هللا 80

 4556 بنات 71تحت  انثى 15/12/2009 اكاديمية استامينا 1131 حسن الدين جمال ياسر الرا 81

 4474 بنات 71تحت  انثى 14/6/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 جني سامح محمد  82

 4474 بنات 71تحت  انثى 15/5/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 هال أسام حسب النبي  83

 4534 بنات 71تحت  انثى 20/2/2010 مركز شباب ناصر بسوهاج 1076  مزيد احمد السيد رمضان جنى 84

 4555 بنات 71تحت  انثى 10/11/2010 اكاديمية استامينا 4555 نور ايهاب سعد عثمان 85

 مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 12/6/2011 المدرسة العسكرية بالسويس 1165 فريدة احمد عزت 86

 4547 بنات 71تحت  انثى 8/1/2012 نادي بيجاسوس دريم الند 1356 ملك حسين امين 87

 4474 بنات 71تحت  انثى 31/3/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 781  عبدالمنعم الدين نصر الحسن البيتول 88

89        

90        

91        

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 5/1/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 267 محمد هانى أبراهيم السيد  92
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93        

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 17/1/2008 المدرسة العسكرية بالسويس 1263 العليم عبد محمد حاتم معاذ 94

95        

96        

97        

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 7/7/2008 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 مروان باسم حسين محمد  98

 4460 اوالد 71تحت  ذكر 14/8/2008 حر 804 احمد محمد أحمد عبدالعزيز  99

100        

101        

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 3/3/2009 المدرسة العسكرية بالسويس 413 اسام عبد اللطيف 102

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 6/4/2009 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  384 عمر عبدهللا محمود عبدهللا  103

104        

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 6/9/2009 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 عمار محمد عبدالرحيم  105

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 10/11/2009 درسة العسكرية بالسويسالم 723 يوسف عادل عبد العال 106

 4554 اوالد 71تحت  ذكر 22/11/2009 مركز شباب العبور 1116 سيف حسام السيد محمد 107

 9876 اوالد 71تحت  ذكر 3/12/2009 اكاديمية استامينا 1127 تيم محمد امير السيد  108

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 22/10/2008 رسة العسكرية بالهايكستبالمد 265 مهند أيمن على محمد  109

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/1/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 989 معاذ محمد محمد الصغير 110

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/1/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 الدين نور محمد احمد محمد 111

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/7/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 714 ابراهيم شحات ياسر الرحمن دعب 112

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 5/8/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 390 يوسف احمد عماد  113

 4474 اوالد 71تحت  ذكر 14/12/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 ياسين محمود محسن محود 114

 643224 اوالد 71تحت  ذكر 3/11/2012 اكاديمية استامينا 1128 تميم محمد امير السيد  115
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 4474 اوالد 71تحت  ذكر 23/6/2010 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 عبدالرحمن محمد أنور  116

117        

 سوبر سبرنت ترايثلون

 
   رقم االيصال مراحل الترايثلون النوع تاريخ الميالد ةالهيئ/ النادي  القيد  اسم الالعب م

   4541 71شابات تحت  انثى 16/2/2003 نادي األسطول البحري 793 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

   4554 71شابات تحت  انثى 19/4/2005 مركز شباب العبور 885 نادين طارق صالح شفيق 2

   مجمع-السويس 71شابات تحت  انثي 31/10/2005 بالسويسالمدرسة العسكرية  745 هناء سعيد رزق 3

   مجمع-السويس 71شابات تحت  انثي 4/12/2005 المدرسة العسكرية بالسويس 747 منى سيف رجب 4

   4474 71شابات تحت  انثي  24/9/2003 المدرسة العسكرية بالهايكستب 377 نور على حامد على  5

6                 

7                 

8                 

   مجمع-السويس 71شباب تحت  ذكر 15/6/2003 المدرسة العسكرية بالسويس 416 عمر محمد كارم  9

   4559 71شباب تحت  ذكر 27/9/2003 اكاديمية استامينا 693 سيف الدين رمضان عبد المردي 10

   4541 71شباب تحت  ذكر 10/10/2003 نادي األسطول البحري 164 احمد هاني محمد عبد الحليم 11

   4529 71شباب تحت  ذكر 14/2/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 سيد شريف سيد عبدالقادر 12

   4547 71شباب تحت  ذكر 16/2/2004 نادي بيجاسوس دريم الند 1342 عبد الرحمن احمد مختار 13

   مجمع-السويس 71شباب تحت  ذكر 30/9/2004 سويسالمدرسة العسكرية بال 835 يوسف حسين محمود  14

   4504 71شباب تحت  ذكر 13/1/2005 نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومي عبدالرحمن  15

   مجمع-السويس 71شباب تحت  ذكر 13/7/2005 المدرسة العسكرية بالسويس 1315 مختار عماد عبدالحميد  16

   4457 71شباب تحت  ذكر 20/8/2005 اكاديمية استامينا 1081 مروان حاتم حسن محمد 17

   4554 71شباب تحت  ذكر 23/8/2005 مركز شباب العبور 887 محمد اسامه فؤاد الحكيم  18

   مجمع-السويس 71شباب تحت  ذكر 5/12/2005 المدرسة العسكرية بالسويس 1259 احمد رامي السيد عبدهللا  19
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   4554 71شباب تحت  ذكر 17/8/2006 مركز شباب العبور 1391 نمجمد ناصر عابدي 20

   4474 71شباب تحت  ذكر  16/6/2000 المدرسة العسكرية بالهايكستب 740 الراضى محمد محمود محمد عبد 21

   4474 71شباب تحت  ذكر  11/1/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 يوسف محمود السيد أحمد  22

   4474 71شباب تحت  ذكر  9/8/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 سيد صبحي سيد عمرو  23

   4474 71شباب تحت  ذكر  11/8/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 بالل محمد أحمد صبحي  24

   4474 71شباب تحت  ذكر  4/11/2005 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 مصطفى حاتم مصطفى  25

   4474 71شباب تحت  ذكر  24/3/2005 المدرسة العسكرية بالهايكستب 45 سيف محمد بكرى محمد  26

27                 

28                 

29                 

30                 

   4547 بنات 71تحت  انثى 14/4/2006 نادي بيجاسوس دريم الند 1355 جودي علي محمد 31

   4474 بنات 71تحت  انثى 26/6/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 271 ميساء عبدالعزيز لبيب حسين ر 32

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 31/10/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 743 سها ابراهيم السيد 33

   4474 بنات 71تحت  انثى 1/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 حبيبة علي عمر  34

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 21/6/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 نور احمد محمد نور الدين  35

36          

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 14/9/2007 يسالمدرسة العسكرية بالسو 664 سماء عبدالجليل محمد محمد  37

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثى 10/10/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 52 رنا ناصر حربي عبد السميع   38

39                 

40                 

41                 

 U 14 4469 اوالد 71تحت  ذكر 31/3/2006 اكاديمية استامينا 991 مارتن متي جرجس عبدالمالك 42

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 28/2/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 1212 طارق ياسر احمد عامر محمد  43

   4186 اوالد 71تحت  ذكر 12/3/2006 اكاديمية استامينا 1079 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن  44
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   4469 اوالد 71تحت  ذكر 31/3/2006 اكاديمية استامينا 991 مارتن متي جرجس عبدالمالك 45

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 4/4/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 48 اللطيف علي علي عبد 46

   4474 اوالد 71تحت  ذكر 10/4/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 أسالم هشام محمد على  47

   **** اوالد 71تحت  ذكر 26/4/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 830 يوسف وائل طه محمد السبال 48

   4471 اوالد 71تحت  ذكر 21/5/2006 حر 1176 ادهم رمضان ابراهيم عبدالقادر 49

   4554 اوالد 71تحت  ذكر 2/7/2006 مركز شباب العبور 888 احمد هشام احمد طلعت 50

   4549 اوالد 71تحت  ذكر 19/7/2006 حر 1337 معاذ طارق السيد عبد الرحمن 51

   4474 اوالد 71تحت  ذكر 11/8/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 أحمد عبدهللا محمود  52

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/10/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 1320 زياد اسامه رمضان محمد 53

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 2/10/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 833 احمد محمد احمد خميس 54

   4474 اوالد 71تحت  ذكر 12/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 عبدالرحمن علي حامد  55

   4554 اوالد 71تحت  ذكر 4/3/2007 مركز شباب العبور 1250 زياد طلعت ابراهيم عبدالقادر 56

   4554 اوالد 71تحت  ذكر 18/3/2007 مركز شباب العبور 1251 احمد عمرو احمد محمود  57

   4464 اوالد 71تحت  ذكر 12/5/2007 اكاديمية استامينا 842 كريم هشام عبد الستار احمد  58

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/8/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 49 عبدالرحمن اشرف مصطفي 59

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 17/12/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 672 ياسين احمد عزت 60

61          

   4474 اوالد 71تحت  ذكر 14/11/2006 المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 عبدالرحمن رمضان كامل  62

63                 

64                 

65                 

66                 

67                 

 24 : 20  مراحل سنية سوبر اسبرنت انثى 10/11/1997 حر 754 ايالريا عادل صدقي يسا 68

 24 : 20 4504 مراحل سنية سوبر اسبرنت انثى 24/7/2000 نادي بنك األهلى المصري 321 ميار محمد بيومي عبدالرحمن 69
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70                 

71                 

72                 

         

         

 59 : 55 4442 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 29/7/1963 حر 688 جمال عباس عبدهللا سعيد  73

 54 : 50 2021 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 23/12/1966 المدرسة العسكرية بالهايكستب 2576 محسن البرنس 74

 44 : 40 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 26/3/1976 المدرسة العسكرية بالسويس 926 مين صالح محمد أحمد أ 75

 39 : 35 مجمع-السويس مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 16/2/1981 المدرسة العسكرية بالسويس 1157 اسالم جمال عبدالبديع 76

 39 : 35 256 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 20/12/1982 نادي أبناء السواحل 2564 محمد عالء علي 77

 39 : 35 4467 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 24/8/1984 حر 1192 محمد السيد يسري محمد  78

 39 : 35 4557 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 8/9/1985 حر 1390 احمد زكريا 79

 39 : 35 4496 ل سنية سوبر اسبرنتمراح ذكر 22/10/1985 حر 1120 يوسف محمد عبد الحميد علي 80

 34 : 30 4503 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 30/9/1987 حر 1193 احمد عبدالرحمن محمد محمد 81

82         

 34 : 30 4373 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/1/1996 حر 1309 محمد خالد احمد عبد العزيز  83

 24 : 20 4466 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 29/9/1996 لجهاد الرياضينادي ا 1304 محمد احمد محمد خليفه 84

 24 : 20 4437 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 10/11/1996 حر 1316 سعيد ممدوح سعيد محمد  85

 24 : 20 4533 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 1/10/1999 حر 1187 محمود سامي محمد عيد العزيز 86

 24 : 20 4533 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 1/10/1999 حر 1187 د عبدالعزيزمحمود سامي محم 87

 24 : 20 4553 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 16/8/2000 حر 590 عبدالرحمن ياسر محمد فرج 88

 19 : 15 4541 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 1/8/2002 نادي األسطول البحري 947 مينا هاني فؤاد نجيب 89

 19 : 15 4541 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 11/4/2005 نادي األسطول البحري 1151 يوسف عمرو عبد الوهاب 90

 34 : 30 4566 مراحل سنية سوبر اسبرنت ذكر 28/12/1988 حر   محمد سيد زكي توفيق 91

 24 : 20 4554 برنتمراحل سنية سوبر اس ذكر 07/11/1999 مركز شباب العبور 1086 عبدالرحيم وحيد سلطان  92
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93                 

94                 

95                 

 

 

 

 االكواثلون سوبر سبرنت

 
   رقم االيصال مراحل االكواثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب م

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 10/10/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 52 رنا ناصر حربي عبد السميع   1

   مجمع-السويس بنات 71تحت  انثي 21/6/2007 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 نور احمد محمد نور الدين  2

3                 

4                 

5                 

6                 

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/8/2007 لسويسالمدرسة العسكرية با 49 عبدالرحمن اشرف مصطفي 7

   4505 اوالد 71تحت  ذكر 1/12/2006 نادي األهلي السكندري 1141 يوسف مصطفي محمد خميس 8

   4505 اوالد 71تحت  ذكر 28/9/2006 نادي األهلي السكندري 1009 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 9

   4552 اوالد 71تحت  ذكر 28/6/2006 حر 1338 رحيم سامح عصام 10

   4547 اوالد 71تحت  ذكر 6/5/2006 نادي بيجاسوس دريم الند 1368 عمر عز كامل  11

   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 4/4/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 48 علي عبد اللطيف علي 12

   4469 اوالد 71تحت  رذك 31/3/2006 اكاديمية استامينا 991 مارتن متي جرجس عبدالمالك 13
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   مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 6/2/2006 المدرسة العسكرية بالسويس 677 حمزة أحمد حسن سيد  14

15                 

16                 

17                 

18                 

   4474 71شباب تحت  ذكر  24/3/2005 المدرسة العسكرية بالهايكستب 45 سيف محمد بكرى محمد  21

   4474 71شباب تحت  ذكر  4/11/2005 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 مصطفى حاتم مصطفى  22

   4547 71شباب تحت  ذكر 27/9/2005 نادي بيجاسوس دريم الند 1369 عبد الرحمن محمد عاطف 23

   4457 71شباب تحت  ذكر 20/8/2005 اكاديمية استامينا 1081 مروان حاتم حسن محمد 24

   4551 71شباب تحت  ذكر 18/7/2005 حر 1336 يوسف عماد ذكري روض 25

   4504 71شباب تحت  ذكر 13/1/2005 نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومي عبدالرحمن  26

   4474 71ت شباب تح ذكر  9/8/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 عمرو سيد صبحي سيد  27

   4475 71شباب تحت  ذكر  4/8/2004 المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 محمود عبدهللا محمود عبدهللا  28

   4541 71شباب تحت  ذكر 10/10/2003 نادي األسطول البحري 164 احمد هاني محمد عبد الحليم 29

   4547 71شباب تحت  ذكر 23/7/2003 نادي بيجاسوس دريم الند 1366 محمود مصطفي عبد هللا 30

   مجمع-السويس 71شباب تحت  ذكر 15/6/2003 المدرسة العسكرية بالسويس 416 عمر محمد كارم  31

   4548 71شباب تحت  ذكر 13/2/2003 حر 1339 احمد ياسر محمد العروسي 32

33                 

34                 

35                 

 19 : 15 4541 مراحل سنية انثى 1/1/2002 نادي األسطول البحري 1108 هللا محمد هاشم رضوي عبد 36

37                 

38                 
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39                 

40                 

41                 

 19 : 15 4541 مراحل سنية ذكر 1/8/2002 نادي األسطول البحري 947 مينا هاني فؤاد نجيب 43

 19 : 15 4541 مراحل سنية ذكر 22/1/2002 نادي األسطول البحري 946 هيثم طارق السعيد فتحي 44

 24 : 20 4477 مراحل سنية ذكر 1/11/2000 المدرسة العسكرية بالهايكستب 304 محمد احمد جابر شحاته 45

 24 : 20 4474 مراحل سنية ذكر  16/6/2000 المدرسة العسكرية بالهايكستب 740 الراضى محمد محمود محمد عبد 46

 24 : 20 4547 مراحل سنية ذكر 26/7/1999 نادي بيجاسوس دريم الند 1351 يوسف ابراهيم السيد 47

 24 : 20 4197 مراحل سنية ذكر 16/6/1999 حر 1201 محمود جمال محمود احمد  48

 24 : 20 4437 يةمراحل سن ذكر 10/11/1996 حر 1316 سعيد ممدوح سعيد محمد  49

 24 : 20 4466 مراحل سنية ذكر 29/9/1996 نادي الجهاد الرياضي 1304 محمد احمد محمد خليفه 50

 29 : 25 4547 مراحل سنية ذكر 14/11/1995 نادي بيجاسوس دريم الند 1364 كمال عصام محمود 51

52         

 29 : 25 4510 مراحل سنية ذكر 12/10/1991 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 501 احمد سمير سيد صابون  53

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية ذكر 21/9/1990 المدرسة العسكرية بالسويس 1163 عمر حسين شاهين عبد العال  54

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية ذكر 1/10/1988 لمدرسة العسكرية بالسويسا 282 محمد محمد حمدي جوهري 55

 34 : 30 0000 مراحل سنية ذكر 1/7/1988 حر 0000 جوزيف ويليام 56

 34 : 30 مجمع-السويس مراحل سنية ذكر 14/11/1986 المدرسة العسكرية بالسويس 934 محمد فرغلي سيد حسن  57

 34 : 30 4510 مراحل سنية ذكر 18/8/1986 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579  هشام صالح ابراهيم صالح 58

 39 : 35 مجمع-السويس مراحل سنية ذكر 11/12/1984 المدرسة العسكرية بالسويس 719 محمد ايمن عمر 59

 39 : 35 256 مراحل سنية ذكر 20/12/1982 نادي أبناء السواحل 2564 محمد عالء علي 60

 44 : 40 4236 مراحل سنية ذكر 22/12/1980 المدرسة العسكرية بالسويس 258 محمد احمد علي 61

 44 : 40 مجمع-السويس مراحل سنية ذكر 26/3/1976 المدرسة العسكرية بالسويس 926 محمد أحمد أمين صالح  62
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 49 : 45 4450 مراحل سنية ذكر 14/9/1975 حر 1317 ايمن السيد عبداللطيف عارف 63

 54 : 50 2021 مراحل سنية ذكر 23/12/1966 المدرسة العسكرية بالهايكستب 2576 ن البرنسمحس 64

 64 : 60 4510 مراحل سنية ذكر 19/8/1960 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 حسن عبد العزيز حسن احمد  65

 69 : 65 4510 سنية مراحل ذكر 2/3/1955 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 496 محمود نبيه محمود الطير  66

   2568 مراحل سنية ذكر 18/12/1924 نادي النصر بالمنصورة 256 البرنس عالء الدين 67

 

 االكواثلون كيدز

 
 رقم االيصال مراحل االكواثلون النوع تاريخ الميالد الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب م

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/7/2010 السويسالمدرسة العسكرية ب 714 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 1

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/1/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 989 معاذ محمد محمد الصغير 2

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 1/1/2010 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 محمد احمد محمد نور الدين 3

 4505 اوالد 01تحت  ذكر 6/1/2011 نادي األهلي السكندري 1195 حمزة محمد محمود علي 4

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 6/10/2011 نادي بيجاسوس دريم الند 1362 محمد عبد هللا محمد 5

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 7/12/2008 نادي بيجاسوس دريم الند 1367 مالك سامح محمد 6

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 15/5/2008 نادي بيجاسوس دريم الند 1370 اسالم احمد سمير 7

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 10/11/2009 المدرسة العسكرية بالسويس 723 يوسف عادل عبد العال 8

 مجمع-السويس اوالد 71تحت  ذكر 3/3/2009 المدرسة العسكرية بالسويس 413 اسام عبد اللطيف 9

 4505 اوالد 71تحت  ذكر 20/3/2008 نادي األهلي السكندري 1139 عبدالرحمن محمد سعيد 10

 4505 اوالد 71تحت  ذكر 10/1/2008 نادي األهلي السكندري 1333 محمد عمرو السيد عبدالعزيز 11

 4505 اوالد 71تحت  ذكر 1/2/2008 نادي األهلي السكندري 1146 نور الدين حسنين مصطفي 12
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 4547 بنات 71تحت  انثى 30/5/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 جودي محمد السيد  04

 4547 بنات 71تحت  انثى 14/7/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 يارا مصطفي عبد هللا 15

 4547 بنات 71تحت  انثى 5/7/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1365 فرح وليد عبد اللطيف 16

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 18/8/2008 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 عبد العزيز محمد صبحي 17

 4547 اوالد 71تحت  ذكر 9/6/2009 نادي بيجاسوس دريم الند 1345 عبد هللا بالل محمد  18
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 الباراترايثلون

 
 السباق النوع المييالد الهيئة االسم القيد المتسابق

 ترايثلون بارالمبي ذكر 7/10/2000 حر ابراهيم حافظ احمد حافظ 193 100

 بارالمبي دواثلون ذكر 2/25/1979 حر محمد دسوقي الورداني 1323 101

 مراحل سنية رذك 13/11/1991 نادي بيجاسوس دريم الند هيثم عادل عبد الشافي 998 102

 

       


