
 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للدواثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة الترايثلون صغارنتائج 

 

 اوالد 02تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.11.04 منتزة بدر الرياضي  476 88 ياسين محمود محسن محود 1

 0.12.06 المدرسة العسكرية بالسويس  87 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم  2

 0.12.11 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 86 عبدالرحمن محمد أنور  3

 0.12.18 المدرسة العسكرية بالسويس 989 84 معاذ محمد محمد الصغير  4

 0.13.15 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 89 محمود محمد أنور  5

 0.13.41 المدرسة العسكرية بالهايكستب 479 91 يوسف مصطفي محمد  6

 0.14.03 المدرسة العسكرية بالهايكستب 911 85 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر  7

 0.17.45 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1113 90 عمر محمد حلمي 8

 

 بنات 00تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.11.33 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 114 جنة أشرف محمد 1

 0.11.34 المدرسة العسكرية بالسويس  111 سلمي احمد 2

 0.11.37 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 110 سما مصطفى محمد عبدالكريم  3

 0.12.54 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  517 119 جني سامح محمد  4

 0.13.12 المدرسة العسكرية بالهايكستب 381 112 نور كريم عدلي  5

 0.16.10 اكاديمية استامينا 1131 115 الرا ياسر جمال 6

DNS  المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 118 هال أسام حسب النبي DNS 

 

 اوالد 00تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.11.05 منتزة بدر الرياضي  267 106 محمد هانى أبراهيم السيد  1

 0.11.08 المدرسة العسكرية بالسويس 327 104 يوسف عادل عبدالعال 2

 0.12.03 حر 804 99 أحمد محمد أحمد عبدالعزيز  3

 0.12.16 منتزة بدر الرياضي  1051 98 مروان باسم  4

 0.12.26 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 103 عمار محمد عبدالرحيم  5

 0.12.41 المدرسة العسكرية بالهايكستب 265 108 مهند أيمن على محمد  6

 0.13.52 اكاديمية بريلينس 850 97 عبدالرحمن محمود عبدالعزيز  7

 0.13.55 منتزة بدر الرياضي  910 107 إبراهيم محمود فارق 8

 0.14.20 المدرسة العسكرية بالسويس  109 اسامه السيد عبد الحميد محمد ابراهيم 9

 0.14.48 المدرسة العسكرية بالهايكستب 481 102 يوسف عمرو فتحي  10

DNS المدرسة العسكرية بالسويس 838 100 محمد وليد عبد الحميد عبد الفتاح DNS 

DNS العسكرية بالسويسالمدرسة  387 101 اسام عبد اللطيف علي DNS 

 

 

 

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للدواثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة الدواثلون صغارنتائج 

 

 بنات 02تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.17.43 اكاديمية بريلينس 857 96 سما وليد محمد فكرى عبيد  1

DNS  المدرسة العسكرية بالهايكستب 781 95 البيتول الحسن نصرالدين عبدالمنعم DNS 

 

 اوالد 02تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.13.17 منتزة بدر الرياضي  476 88 ياسين محمود محسن محود 1

 0.13.59 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  389 86 عبدالرحمن محمد أنور  2

 0.14.25 المدرسة العسكرية بالسويس 989 84 معاذ محمد محمد الصغير  3

 0.14.26 المدرسة العسكرية بالهايكستب 911 85 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر  4

 0.14.51 اكاديمية بريلينس 855 91 عمرو احمد طه محمود  5

 0.15.54 العسكرية بالسويس المدرسة  87 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم  6

 0.15.55 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 89 محمود محمد أنور  7

 0.18.48 المدرسة العسكرية بالسويس  93 سيف أحمد عبدالمنعم 8

 0.19.54 المدرسة العسكرية بالسويس  90 حامد عمرو حسن النجار 9

 0.20.43 منتزة بدر الرياضي  477 94 معز محمد عبدالرحيم  10

 0.20.50 اكاديمية بريلينس 853 92 سيف محمد محمد احمد كمال  11

 

 بنات 00تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.14.43 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 119 جني سامح محمد  1

 0.15.25 حر 1018 120 لوجين ايهاب السيد محمد  2

 0.16.11 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 118 هال أسام حسب النبي  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للدواثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة الدواثلون صغارنتائج 

 

 اوالد 00تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.13.27 المدرسة العسكرية بالسويس 327 104 يوسف عادل عبدالعال 1

 0.13.49 حر 804 99 أحمد محمد أحمد عبدالعزيز  2

 0.13.57 منتزة بدر الرياضي  1051 98 مروان باسم  3

 0.14.06 المدرسة العسكرية بالسويس 323 111 معاذ محمد عبدهللا 4

 0.14.44 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 103 عمار محمد عبدالرحيم  5

 0.14.50 مركز شباب العبور 956 108 كريم أحمد محمد خضري 6

 0.15.00 منتزة بدر الرياضي  631 114 مصطفى حسين برعي  7

 0.15.57 اكاديمية بريلينس 863 109 يوسف محمد عبدالواحد محمود  8

 0.16.05 حر 1122 107 يحيي راتب شعبان 9

 0.16.13 منتزة بدر الرياضي   106 يحي احمد اسماعيل  10

 0.16.20 المدرسة العسكرية بالسويس 999 112 فؤاد محمد فؤاد محمد  11

 0.16.23 اكاديمية بريلينس 850 97 عبدالرحمن محمود عبدالعزيز  12

 0.16.48 منتزة بدر الرياضي  904 115 أنس محمود فاروق فضل  13

 0.17.0 المدرسة العسكرية بالهايكستب 481 102 يوسف عمرو فتحي  14

 0.17.33 اكاديمية بريلينس 1119 105 بالل أحمد سمير  15

 0.18.15 اكاديمية بريلينس 856 110 عبدهللا وليد محمد فكرى عبيد  16

 0.18.44 اكاديمية بريلينس 858 117 حمزة احمد شوقي عبدالرؤوف  17

DNS  المدرسة العسكرية بالسويس 838 100 عبد الحميد عبد الفتاحمحمد وليد DNS 

DNS المدرسة العسكرية بالسويس 387 101 اسام عبد اللطيف علي DNS 

DNS المدرسة العسكرية بالسويس  116 سيف ابراهيم محمد ابراهيم DNS 

 

 

 

 

 Elimination EL استبعاد

 Disqualification DSQ / DQ شطب

 Did Not Finish DNF لم يكمل

 Did Not Start DNF غياب

 


