
 

 

9162مارس  61السويس  - للترايثلونبطولة الجمهورية   
جريكم 9.5 - دراجات  كم61- م سباحة051/ ترايثلون سوبر سبرنت :المسافات  

 

 

 البارا ترايثلون رجال

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري احمد محمد عصمت عبد المنعم 15'44'0 1

 

 سنة بنات  61تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر هناء سعيد رزق 23'42'0 1

 نادي بنك األهلى المصري ريهام حسن مصطفي  53'42'0 2

 حر سها ابراهيم 36'44'0 3

 حر ريهام خليل ابراهيم 47'45'0 4

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس روميساء عبد العزيز لبيب  02'46'0 5

 حر فاتن هاني 43'46'0 6

 حر وردة سليمان محمد 15'48'0 7

 حر منى سيف رجب 34'48'0 8

 حر رشا فريد 52'50'0 9

 

 

 سنة بنين 61تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري يوسف محمد بيومي  14'36'0 1

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس مصطفي حاتم مصطفي  25'38'0 2

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس سيف محمد بكري  26'38'0 3

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس احمد عبد هللا محمود  59'39'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سعد الدين احمد سعد محمد 15'41'0 5

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس علي عبد اللطيف  علي 51'41'0 6

 حر حمزة احمد 27'42'0 7

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عبد الرحمن رمضان كامل  59'42'0 8

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس اسالم هشام محمد  14'44'0 9

 حر محمد السيد 33'44'0 10

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس زياد يس محمد 59'48'0 11

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه احمد محمد حمدي 53'51'0 12

  DNS  نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عبد الرحمن علي حامد 
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 سنة  61شابات تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس نور علي حامد  43'40'0 1

 حر عائشة نبيل 24'43'0 2

 بالهايكستب المؤسسة الرياضية العسكرية زينب صدثي 13'44'0 3

 حر  منه هللا هشام عبد الستار  33'46'0 4

  DNF المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب لوجين عادل 

  DNS  نادي بنك األهلى المصري يارا محمد بيومي 

 

 سنة  61شباب تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 العسكرية بالهايكستبالمؤسسة الرياضية  مارك متى 51'32'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس خالد سيد التايب 16'34'0 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب سيد شريف 47'34'0 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد العجمبي 53'34'0 4

 بالسويسنادي منتزه بدر الرياضي  يوسف محمود السيد  01'36'0 5

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر محمد كارم 24'36'0 6

 حر يوسف نبيل 39'37'0 7

 حر احمد باسم 14'48'0 8

  DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يوسف محمد الشافي عبد الخالق 

 

 

ذكور 62-65مرحلة   

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عمرو سيد صبحي  13'38'0 1

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس كريم احمد ابراهيم  33'38'0 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يوسف اشرف مصطفي 45'39'0 3

 حر عبد الرحمن ضياء عدنان '33'40'0 4

 بالسويسنادي منتزه بدر الرياضي  محمد محمود محمد  50'40'0 5

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس كريم محمد عبد العظيم 57'43'0 6

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد خالد احمد حسن 23'50'0 7
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 إناث  91-91مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 طالئع االسطول ريهام حسام 59'51'0 1

 

 ذكور  91-91مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر  حسن محمد حسن  40'43'0 1

 بالسويسالمؤسسة الرياضية العسكرية  خالد علي صادق محمدين  17'47'0 2

 

 ذكور 01-01مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر بهاء يوسف 47'38'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس خالد الشبكشي 40'50'0 2

 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود محمد رفعت 

 DNS حر مجمد محمود 

 

 ذكور 02-05مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر محمد سعيد 38'47'0 1

  DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس احمد وديع 

 

 

 ذكور 11-11مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر  راند محمد سمير  19'55'0 1

  DNS  نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة حازم حسن صالح 

 

 

 ذكور 52-55مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة حسن عبد العزيز حسن  36'55'0 1

 

 

 ذكور 11-11 مرحلة

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة محمود نبيه محمود  35'02'1 1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


