
 

 

9162مارس  61السويس  - للدواثلونبطولة الجمهورية   
كم جري 6.92 –دراجات  كم61-كم جري  9.2/ دواثلون سوبر سبرنت :المسافات  

 

 

 عمومي رجال

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي الشركة الشرقية للدخان عمر عالء 38'36'0 1

 حر بالل وزير 57'37'0 2

 نادي األهلي السكندري وجيه عبد الرحمن 43'39'0 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس على عادل محب  59'39'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر شبل 52'41'0 5

 العسكرية بالسويسالمؤسسة الرياضية  خالد الشبكشي 33'46'0 6

 DNS  حر عبدهللا هاني 

 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر شبل 

 

 

 رجال 92تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر طاهر هشام 36'36'0 1

 نادي الشركة الشرقية للدخان اسالم طارق 47'38'0 2

 

 

 سنة 62ناشئين تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الكليالزمن  الترتيب

 DNS نادي الشركة الشرقية للدخان اسالم طارق 

 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب احمد حسن 

 DNS نادي الشركة الشرقية للدخان عمر محمد 

 

 سنة  61شباب تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 الرياضي باألسكندريه نادي الرمل احمد هاني 30'37'0 1

 حر عبد الرحمن صالح عبدهللا 39'38'0 2

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عمرو سعيد صبحي 45'38'0 3

 حر حمزة اسامة 38'39'0 4

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس محمود عبدهللا محمود 54'45'0 5

 حر عبد الرحمن الدمرداش 18'47'0 6

  DNS  نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس السيديوسف محمود 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9162مارس  61السويس  -بطولة الجمهورية للدواثلون   
كم جري 6.92 –كم دراجات 61-كم جري  9.2/ سوبر سبرنت دواثلون: المسافات  

 

 

 سنة بنات  61تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر بسمله صالح عبدهللا  06'53'0 1

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس شهد احمد ابراهيم 51'53'0 2

 

 سنة بنين 61تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري يوسف بيومي 02'38'0 1

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس سيف محمد بكري 37'39'0 2

 منتزه بدر الرياضي بالسويسنادي  احمد عبدهللا محمود 40'39'0 3

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس مصطفى حاتم مصطفى 12'40'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس على عبد اللطيف 01'44'0 5

 حر زياد خالد الخولي 02'47'0 6

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه احمد محمد حمدي 32'51'0 7

 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سعد الدين احمد 

 DNS حر محمد سيف هللا 

 DNS نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عبدالرحمن على حامد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9162مارس  61 السويس -بطولة الجمهورية للدواثلون   
كم جري 6.92 –كم دراجات 61-كم جري  9.2/ سوبر سبرنت دواثلون: المسافات  

 

ذكور 62-62مرحلة   

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس بالل محمد احمد 22'39'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سالمان محمود '49'039 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس موسى محمود 23'40'0 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس كريم محمد عبد العظيم  08'44'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يوسف ياسر فؤاد 51'47'0 5

 العسكرية بالسويسالمؤسسة الرياضية  محمد خالد 31'52'0 6

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس زياد محمد 11'58'0 7

 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس ادهم اشرف 

 

 ذكور  91-91مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس كريم عز 35'36'0 1

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة الشربينياحمد  10'38'0 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد حامد 48'38'0 3

 

 إناث  91-91مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس شروق شمس الدين 58'52'0 37

 

 ذكور 92-92مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس امير رجب 23'36'0 1

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه مصطفى بدر 42'36'0 2

DNS   نادي بنك األهلى المصري عبدهللا عبد المولى 

 

 ذكور 21-21مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر اسماء يوسف 05'57'0 40.5

 

 ذكور 21-21مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد الجوهري 29'38'0 1

 DNS حر محمد محمود 

 DNS  نادي األهلي السكندري وجيه عبد الرحمن 

 

 

 

 

 



 

 

9162مارس  61 السويس -بطولة الجمهورية للدواثلون   
كم جري 6.92 –كم دراجات 61-كم جري  9.2/ سوبر سبرنت دواثلون: المسافات  

 

  اناث 22-22مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس تنسيم حسن على   00'11'1 1

 

 (تاخر عن الميعاد 9الالعب رقم )ذكور  22-22مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر درويش محمود 38'48'0 1

 حر محمد مظلوم 42'45'0 2

 

 اناث 11-11مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس ياسمين محمد ياسر 39'52'0 1

 

 ذكور 11-11مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

1 DNS  نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة حازم ربيع 

 

 اناث 22-22مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر مها محي احمد عبد الرحمن 47'53'0 1

 

 ذكور 11-11مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود السيد 20'48'0 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


