
 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 نتائج مسافة الترايثلون صغار 
 

 اوالد 02تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد الترقيم اسم الالعب الترتيب

 12:58 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 413 2 اسام عبد اللطيف على  1

 13:25 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 707 4 يوسف عادل عبدالعال 2

 13:47 حر 619 16 اياد محمد سيف الدين 3

 14:13 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 209 7 محمد هانى الحسينى ثروت محمد 4

 14:16 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 389 31 عبدالرحمن محمد أنور  5

 14:18 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 36 170 عمر إسالم فتحي عبد الحميد 6

 14:23 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 990 30 عمار محمد عبدالرحيم  7

 14:37 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 989 15 معاذ محمد محمد الصغير 8

 14:45 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 170 6 محمد جابر محمد بغدادي مصطفى 9

 14:46 حر 237 24 حمدى عبدالفتاح حمدى 10

 14:55 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 709 3 عبد الرحمن ياسر شحات  11

 15:05 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 722 11 عمر حسين محمد حسين 12

 15:10 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 37 170 عبدالفتاحمحمد وليد عبدالحميد  13

 15:08 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 920 32 محمود  محمد أنور عبدالسالم  14

 15:08 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 920 32 محمود  محمد أنور عبدالسالم  15

 15:22 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 911 29 احمد طاهر عبدالحليم طاهر  16

 15:25 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 910 26 يوسف عمرو فتحي ابو الحسن  17

 15:29 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 384 28 عمر عبدهللا محمود  18

 15:36 العسكرية بالسويسالمؤسسة الرياضية  092 1 أسامة السيد عبد الحميد محمد 19

 16:07 اكاديمية بريلينس 855 17 عمرو احمد طه محمود  20

 16:25 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 219 9 سيف ابراهيم محمد 21

 16:26 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب 479 25 يوسف مصطفى محمد  22

 17:00 اكاديمية بريلينس 197 22 فارس مصطفى محمد شحاته  23

 18:03 مركز شباب العبور 956 23 كريم احمد محمد خضرى 24

 18:04 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 222 14 فؤاد محمد فؤاد محمد 25

 19:04 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس 383 27 سيدي محمد عبدالحميد  26

 19:23 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 702 10 سيف أحمد عبدالمنعم عبدالنبي 27

 19:58 اكاديمية بريلينس 858 18 حمزة احمد شوقي عبدالرؤوف  28

 19:58 اكاديمية بريلينس 190 20 زياد احمد محمد ممدوح  29

 21:00 اكاديمية بريلينس 849 21 ياسين مصطفى محمد شحاته  30

 21:27 اكاديمية بريلينس 198 19 عبدهللا وليد محمد فكرى عبيد  31

DQ 13:32 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 724 5 معاذ محمد عبدهللا 

DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس 208 8 حازم ماهر صبره عبد السيد محمد DNS 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 نتائج مسافة الترايثلون صغار 
 

 بنات 02تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب القيد الترقيم الترتيب

 14:39 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب جنة أشرف محمد  711 62 1

 15:38 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب جني سامح محمد  907 60 2

 17:31 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب البتول الحسن نصر الدين عبدالمنعم  710 61 3

 18:37 حر لوجين خالد محمد 072 59 4

 19:59 اكاديمية بريلينس سما وليد محمد فكرى عبيد  197 57 5

DNF 58 292  اكاديمية بريلينس ريتاج محمد ابراهيم محمد DNF 

 

 اوالد 00تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 12:49 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يامن احمد محمد العنبرى  40 90 1

 12:55 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عبدالرحمن اشرف مصطفي محمد 34 92 2

 12:55 بالسويسنادي منتزه بدر الرياضي  محمد هاني ابراهيم السيد  52 087 3

 12:55 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس ياسين احمد عزت 35 870 4

 13:35 حر احمد محمد احمد عبد العزيز  49 129 5

 13:36 اكاديمية بريلينس كريم هشام عبد الستار احمد فراج  42 190 6

 14:45 بالسويسالمؤسسة الرياضية العسكرية  يوسف أحمد عبدالمنعم عبدالنبي 41 700 7

 15:03 مركز شباب العبور مروان وليد جمعه عوض 46 122 8

 15:08 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس زياد عمرو محمد سالم 38 92 9

 15:10 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد وليد عبدالحميد عبدالفتاح 37 170 10

 15:19 الرياضية العسكرية بالهايكستبالمؤسسة  مهند أيمن على  53 089 11

 15:42 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس مصطفى حسين محمد حسين 39 902 12

 16:09 حر ماجد احمد سيد  48 909 13

 17:00 حر مارتين متى 55 220 14

 17:22 مركز شباب العبور عبد الرحمن حسام الدين محى 50 120 15

 18:15 اكاديمية بريلينس محمد هيثم سمير عبدالسميع  44 199 16

 20:18 اكاديمية بريلينس زياد محمد عبدالحميد فرج 54 290 17

 20:33 اكاديمية بريلينس ادهم أحمد محمد ممدوح  45 199 18

 21:58 اكاديمية بريلينس عبدالرحمن محمود عبدالعزيز  43 192 19

DNF 127 47 مركز شباب العبور عيسوى نور الدين محمد عيسوى DNF 

DNS 087 51  المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد هاني ابراهيم DNS 

 
 

 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 نتائج مسافة الترايثلون صغار 
 
 

 بنات 00تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 14:35 مركز شباب العبور ملك محمد كمال الدين مصطفى 74 120 1

 14:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب سما مصطفى محمد  77 082 2

 14:53 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب هال اسام حسب النبي  79 900 3

 15:12 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سيدسلمي احمد حسن  66 871 4

 15:39 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سماء عبد الجليل محمد  65 644 5

 15:45 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس رنا محمد صالح السيد عيد 68 177 6

 15:49 بالهايكستبالمؤسسة الرياضية العسكرية  مريم عمرو فتحي ابو الحسن  78 910 7

 16:53 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس جني محمد صالح السيد عيد 67 178 8

 17:04 حر حنين اسامه رمضان 75 299 9

 17:07 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عال محمد أحمد خميس محمد بدر 70 177 10

 19:53 اكاديمية بريلينس نورسين احمد طه محمود  72 192 11

 20:08 اكاديمية بريلينس لوجين محمد ابراهيم محمد  73 290 12

DNF 209 69 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سارة هاني الحسيني ثروت محمد DNF 

DNS 90 64 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس رنا ناصر حربي عبدالسميع DNS 

DNS 211 71 الرياضية العسكرية بالسويسالمؤسسة  ملك احمد محمود البي DNS 

DNS 072 76 حر سلمى عبدالفتاح حمدى DNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elimination EL استبعاد

 Disqualification DSQ / DQ شطب

 Did Not Finish DNF لم يكمل

 Did Not Start DNF غياب

 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 رنت ترايثلون بنتائج مسافة السوبر اس
 

 بنات 09تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 43:55 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس هناء سعيد رزق  49 799 1

 44:55 حر ريهام حسن مصطفي عارف 55 700 2

 45:06 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب روميساء عبدالعزيز لبيب  58 070 3

 45:22 حر بسمله صالح عبدهللا 56 902 4

 46:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سها ابراهيم السيد  48 797 5

 48:20 حر حبيبه اسامه رمضان 57 928 6

 50:19 العبورمركز شباب  نادين طارق صالح شفيق 53 119 7

 51:24 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس فاطمة محمد بدر الدين محمد 51 799 8

 55:47 مركز شباب العبور هاجر عماد الدين عبد العزيز 54 118 9

 55:56 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس منى سيف رجب 52 797 10

 1:02:25 الرياضية العسكرية بالسويس المؤسسة جنى هانى إبراهيم غريب على 50 210 11

 

 سنة 07شابات تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 41:16 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس حسن الشافي عبد تيمور هايدي 60 090 1

 41:25 بالسويسالمؤسسة الرياضية العسكرية  يعقوب صالح أحمد صبرى شهد 61 171 2

 41:29 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب نور على حامد على  65 777 3

 42:18 نادي بنك األهلى المصري يارا محمد بيومى 63 998 4

 43:39 نادي األسطول البحري جومانه ياسر عبد اللطيف  62 727 5

 50:15 بريلينساكاديمية  فراج احمد عبدالستار هشام هللا منة 64 182 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 رنت ترايثلون بنتائج مسافة السوبر اس
 

 اوالد 09تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 36:10 األهلى المصرينادي بنك  يوسف محمد بيومى 11 709 1

 36:48 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب سيف محمد بكرى محمد  20 99 2

 38:24 نادي األسطول البحري ابراهيم محمود ابراهيم 10 201 3

 38:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مصطفى حاتم مصطفى  23 712 4

 40:28 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس ياسين رامى محمد إبراهيم  5 870 5

 41:44 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب احمد عبدهللا محمود  19 720 6

 41:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد السيد عبد الحميد محمد 2 070 7

 42:10 بالهايكستبالمؤسسة الرياضية العسكرية  عبدالرحمن على حامد على  21 070 8

 42:17 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس حمزة احمد حسن سيد 4 929 9

 43:13 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد أمير محمد الشافعى 9 790 10

 43:25 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب اسالم هشام محمد علي  22 819 11

 44:39 مركز شباب العبور فؤاد الحكيممحمد اسامه  15 117 12

 44:48 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس زياد يس محمد يس 8 219 13

 45:13 مركز شباب العبور احمد هشام احمد طلعت  16 111 14

 45:24 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس أحمد محمد أحمد خميس محمد بدر 7 177 15

 45:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سعدالدين أحمد سعد محمد  3 922 16

 45:58 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس على عبد اللطيف على  1 91 17

 46:03 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يوسف وائل طه محمد السبال 6 172 18

 46:43 الرياضية العسكرية بالهايكستبالمؤسسة  عبدالرحمن رمضان كامل  18 710 19

 50:21 اكاديمية بريلينس يوسف مصطفى محمد شحاته  12 191 20

 50:34 مركز شباب العبور حسام تامر فتحى محمود  17 112 21

 1:11:43 اكاديمية بريلينس عمرو محمد عبدالحميد فرج 14 297 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 رنت ترايثلون بنتائج مسافة السوبر اس
 

 سنة 07شباب تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 34:32 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مارك متى 41 020 1

 35:49 الرياضية العسكرية بالسويسالمؤسسة  خالد سيد غريب التايب  25 92 2

 36:05 نادي األسطول البحري الحليم عبد محمد هاني محمد 29 089 3

 36:14 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عبد الرحمن صالح عبدهللا 27 170 4

 36:21 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر محمد كارم علي 26 908 5

 36:29 حر سيف رمضان 39 872 6

 36:58 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد أحمد محمود العجمي 30 792 7

 38:45 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب يوسف محمود السيد أحمد  43 072 8

 39:38 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب بالل محمد احمد صبحي  45 771 9

 41:14 حر يوسف روؤف 31 127 10

 41:55 حر شهاب محمود محمد سليمان 38 179 11

 42:43 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب عمرو سيد صبحي  44 872 12

 43:23 مركز شباب العبور مازن محمد عبد الحكيم 34 110 13

 44:01 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمود عبدهللا محمود  46 719 14

 44:34 اكاديمية بريلينس مصطفى محمد احمد محمد  32 182 15

 46:20 مركز شباب العبور محمد ايمن عثمان محمد 36 129 16

 53:40 مركز شباب العبور أحمد مصطفى احمد 35 110 17

 55:35 مركز شباب العبور عبد الرحمن مجدى محمد 37 291 18

 1:15:06 بريلينساكاديمية  احمد محمد عبدالحميد فرج 33 198 19

DNS  220 42 حر احمد عصام سمير DNS  

DNF  727 28 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب سيد شريف عبد القادر DNF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 رنت ترايثلون بنتائج مسافة السوبر اس
 

 سيدات 09-02
 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم  الالعب الترقيم القيد الترتيب

 39:09 المؤسسة العسكرية السويس بسملة رامي حسن 40 872 1

 46:47 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب زينب صدقي السيد بكري  98 700 2

 51:24 بالهايكستبالمؤسسة الرياضية العسكرية  يارا محمد هشام 94 702 3

 59:35 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب هنا طارق احمد 59   4

 
 رجال  09-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 38:48 بالمنصورة الرياضى الورد جزيرة نادى محمد منير عبد السميع  76 292 1

 43:37 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس ناجح احمداحمد مصطفي  66 909 2

 42:53 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس موسي محمود السيد 78 708 3

 44:29 بالسويس الرياضي بدر منتزه نادي عمر علي عمر محمد  71 280 4

 47:49 نادي األسطول البحري هيثم طارق السعيد فتحي 79 298 5

 48:30 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس خالد سعيدمحمد  74 218 6

 49:55 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه محمد احمد رجب 73 220 7

 51:47 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس مصطفى محمود حسن مصطفى  77 207 8

 55:37 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس  فرج محمد إبراهيم إيهاب أدهم 67 107 9

 55:46 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس  النبي عبد المنعم عبد محمد زياد 68 707 10

DNS 220 72 حر فكري محمود فكري DNS 

DNS 880 75  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد عبد الجليل محمد DNS 

EL 200 70 39:33 بالسويسالمؤسسة الرياضية العسكرية  محمد على رجب هانى على 

DNF 872 69 حر سيف رمضان DNF 

 
 سيدات 02-09

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم  الالعب الترقيم القيد الترتيب

 56:48 حر قاسم محمد عبدالمنعم عاطف تقى 93 299 1

 1:01:10 نادي االهلي باألسكندريه ايالريا عادل صدقي 95 799 2

 1:15:52 نادي الجهاد الرياضي دنيا احمد محمود 96 288 3

 
 رجال 02-09

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 42:02 بالمنصورة الرياضي الورد جزيرة نادي احمد السيد الشيربيني 80 920 1

   نادي طالئع االسطول  حسن محمد حسن  81 992  

 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 

 نتائج مسافة السوبر اسبرنت ترايثلون 
 

 سيدات 09-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم  الالعب الترقيم القيد الترتيب

 57:04 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه ندى جابر السيد 97 289 1

 
 رجال 09-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 34:25 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر مجدى احمد محمد 84 977 1

 40:48 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس امير رجب محمد امام  83 018 2

 41:12 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس الدين جمال محمد فهمي ابراهيم 82 217 3

 47:45 حر محمد سيد منصور 85 72 4

 
 رجال 72-79

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 42:45 بالمنصورة الرياضى الورد جزيرة نادى محمود ابراهيم محمود 87 721 1

 44:49 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود محمد محمود رفعت  88 12 2

DNS 090 86  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس خالد الشبكشي   

 
 رجال 35-39 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 50:38 حر محمد سعيد محمد إمام  89 970 1

 
 رجال 92-99

 النهائيالزمن  الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 46:21 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة حازم حسن ربيع 90 007 1

 
 سيدات45-59 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم  الالعب الترقيم القيد الترتيب

 59:55 حر منال موسى محمد موسى جميل 99 181 1

 
 رجال 99-92

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 58:42 مركز شباب العبور احمد محمد خضرى 91 297 1

 
 رجال 99-92

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:12:16 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة حسن عبد العزيز السندوبي 92 927 1

 
 



 

 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 
 نتائج مسافة االسبرنت ترايثلون 

 
 

  عمومى رجال 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:10:21 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب احمد حسن محمد 23 355 1

 1:11:08 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس اسالم محمود محمد السيد 19 28 2

 1:09:57 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس طارق مجدى احمد محمد 21 317 3

 1:14:36 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مهند ياسر محمد 24 296 4

 1:26:37 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس حازم عبد الناصر السيد 20 987 5

 1:41:12 اكاديمية بريلينس وليد محمد فكرى محمود 22 949 6

 
 

 سيدات 07تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:19:53 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ميرنا عاطف كمال 32 077 1

 1:34:42 الرياضية العسكرية بالهايكستبالمؤسسة  لجين أحمد محمود العجمي 28 700 3

 1:36:37 نادي بنك األهلى المصري ميار محمد بيومى 29 321 3
 

 
 

 رجال 07تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:12:52 حر طاهر هشام 17 365 1

 1:24:48 حر رؤوف مراد مراد أبو الشهود  16 987 2

 1:33:50 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس كريم عز العرب علي بكري  12 441 3

DNS 19 15 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس شادي اشرف محمد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 
 نتائج مسافة االسبرنت ترايثلون 

 
 
 

 سنة 02ناشئات تحت

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةاسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:22:16 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس هايدي تيمور عبد الشافي حسن 26 090 1

 1:25:58 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مرام ياسر 30 722 2

 1:29:50 حر محمودمي سامي محمد السيد  27 737 3

 
 
 

 سنة  02ناشئين تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:07:52 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد طارق 8 281 1

 1:09:52 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر 2 306 2

 1:11:40 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد ايمن  9 320 3

 1:14:22 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر عالء الدين عبد الحميد 1 666 4

 1:22:00 نادي األسطول البحري عبد الرحمن محمود ابراهيم 3 917 5

 1:30:30 بالهايكستبالمؤسسة الرياضية العسكرية  محمود حسن محمد  10 480 6

 1:30:43 اكاديمية بريلينس عادل وائل عادل عبدالوهاب  5 843 7

 1:37:38 نادي األسطول البحري مهدي مصطفي محمود مهدي 4 919 8

 1:39:05 مركز شباب العبور عمر ياسر رشاد ابراهيم 7 959 9

DNS 884 6 مركز شباب العبور زياد يونس محمد فكرى DNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 0202سبتمبر  7قرية لوسيندا  -( 0)رقم  – 0202بطولة الجمهورية للترايثلون 
 نتائج مسافة االسبرنت ترايثلون 

 

 ايدج جروب اسبرنت
 

 رجال 08-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:19:46 حر كامل عمر احمد كامل 45 076 1

 1:30:27 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس موسي محمد السيد  37   2

 
 سيدات 09 -02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  ةالالعب اسم  الترقيم القيد الترتيب

 2:02:05 نادي األسطول البحري ريهام حسام الدين بركات 51 720 1

 
 رجال 25-29 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:25:14 بالمنصورة الرياضي الورد جزيرة نادي احمد سمير صابون 48 501 1

DNS 9048 42 حر الحبشي حسن محمد محمد محمد عصام   

 
 رجال  34-30

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:19:50 بالمنصورة الرياضي الورد جزيرة نادي هشام صالح ابراهيم 46 579 1

 1:20:52 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود مخيمر سيد مصطفي  35 02 2

 1:34:01 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس جوهري خضر حمدي محمد محمد 36 282 3

 
 رجال 79-72

 النهائيالزمن  الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:31:05 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد ايمن عمر 38 719 1

 1:34:29 حر احمد وديع عبدالعظيم 44 419 2

 
 رجال 92-99

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:31:40 حر حاتم مصطفى عبد الرحيم  43 971 1

 1:32:10 بالمنصورة الرياضي الورد جزيرة نادي ربيعحازم حسن  47 007 2

 
 رجال 92-99

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  اسم الالعب الترقيم القيد الترتيب

 1:45:30 حر مصطفى وصفى السيد 40 214 1

 
 
 
 
 

 


