
 
 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 ترايثلونللبطولة الجمهورية 

   مسافة السوبر اسبرنت ترايثلوننتائج 
 

 سنة 71شابات تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.32.56 اكاديمية استامينا 1125 58 روان مصطفي عبدالرحمن  1

 0.35.20 اكاديمية استامينا 322 59 عارفريهام حسن  2

 0.35.50 اكاديمية استامينا 1083 63 مريم حكيم عادل 3

 0.36.21 المدرسة العسكرية بالسويس 547 66 هناء سعيد رزق  4

 0.37.31 المدرسة العسكرية بالهايكستب 377 65 نور على حامد على  5

 0.45.49 اكاديمية استامينا 1107 61 ليلي محمد هشام 6

 0.47.30 المدرسة العسكرية بالهايكستب 311 60 زينب صدقي السيد 7

DNS  نادي األسطول البحري 793 57 جومانه ياسر عبد اللطيف DNS 

DNS  المدرسة العسكرية بالسويس 545 64 منى سيف رجب DNS 

 

 سنة 71شباب تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.29.05 المدرسة العسكرية بالهايكستب 101 62 مارك متى 1

 0.30.07 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 71 سيد شريف سيد عبدالقادر 2

 0.30.37 نادي األسطول البحري 164 70 احمد هاني محمد عبد الحليم 3

 0.30.52 نادي بنك األهلى المصري 315 68 يوسف محمد بيومى 4

 0.31.11 المدرسة العسكرية بالهايكستب 350 79 العجميمحمد  5

 0.31.19 اكاديمية استامينا 693 72 سيف رمضان عبد المرضى 6

 0.31.49 المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 69 يوسف محمود السيد أحمد  7

 0.31.50 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 83 مصطفى حاتم مصطفى  8

 0.32.16 المدرسة العسكرية بالسويس 414 77 عمر محمد كارم 9

 0.32.31 اكاديمية استامينا 1081 82 مروان حاتم حسن 10

 0.33.03 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 67 بالل محمد أحمد صبحي  11

 0.35.04 مركز شباب العبور 887 80 محمد أسامة فؤاد الحكيم  12

 0.36.32 اكاديمية استامينا 1064 78 عمر محمد محمد خالد 13

 0.38.15 اكاديمية استامينا 1099 81 محمود هشام محمود شوقي 14

DNS  المدرسة العسكرية بالهايكستب 45 73 سيف محمد بكرى محمد DNS 

DNS اكاديمية استامينا 1132 74 عبدالرحمن زهير طنطيش DNS 

DNS اكاديمية استامينا 1081 75 عمر محمد DNS 

DNS حر 1064 76 عمر محمد خالد DNS 

 
 

 

 

 Elimination EL استبعاد

 Disqualification DSQ / DQ شطب

 Did Not Finish DNF لم يكمل

 Did Not Start DNF غياب

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة السوبر اسبرنت ترايثلوننتائج 

 

 بنات 71تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.38.49 المدرسة العسكرية بالسويس 75 52 رنا ناصر حربي 1

 0.47.45 نادي األسطول البحري 1109 55 ندي محمد السيد علي 2

 0.49.03 حر 429 51 بسمله صالح عبدهللا محمد  3

 0.49.30 المدرسة العسكرية بالهايكستب 482 54 مريم عمرو فتحي  4

DNS المدرسة العسكرية بالسويس 547 53 سها ابراهيم السيد DNS 

 

 اوالد 71تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.31.48 حر 1009 85 كريم مصطفى كامل 1

 0.32.47 المدرسة العسكرية بالسويس 44 34 علي عبداللطيف علي 2

 0.33.29 حر 991 46 مارتن متى 3

 0.33.48 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 30 أسالم هشام محمد على  4

 0.33.53 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 33 عبدالرحمن علي حامد  5

 0.33.55 اكاديمية استامينا 1079 38 حسام الدين مصطفي عبدالرحمن 6

 0.35.11 المدرسة العسكرية بالهايكستب 319 29 أحمد عبدهللا محمود  7

 0.38.23 المدرسة العسكرية بالسويس 455 48 ياسين احمد عزت 8

 0.39.03 مركز شباب العبور 888 37 أحمد هشام طلعت أحمد 9

 0.39.12 المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 44 عبدالرحمن رمضان كامل  10

 0.39.45 المدرسة العسكرية بالسويس 44 43 الرحمن اشرف مصطفىعبد  11

 0.40.33 مركز شباب العبور 889 39 حسام تامر فتحي محمود 12

 0.42.58 نادي األسطول البحري 1110 49 يوسف رامي السيد 13

 0.44.19 نادي الجهاد الرياضي 1016 50 يوسف محمد البدري 14

 0.48.60 المدرسة العسكرية بالسويس   31 زياد يس محمد يس 15

 0.49.48 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1115 42 سيف الدين اسالم حمدي 16

 0.51.15 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1114 47 محمد هاني محمد 17

 0.51.30 نادي الجهاد الرياضي 1014 36 احمد فوزي السيد 18

DNF  اكاديمية بريلينس 842 35 كريم هشام عبد الستار احمد فراج DNF 

DNF اكاديمية استامينا 1126 45 عمر محمد ابوالمجد DNF 

DNS المدرسة العسكرية بالسويس 404 32 سعد الدين احمد سعد DNS 

DNS المدرسة العسكرية بالسويس   40 حمزة احمد DNS 

DNS حر 1084 41 سيف ادم DNS 

DNS مركز شباب العبور 1116 86 سيف أسامة السيد DNS 

 

 

 

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة السوبر اسبرنت ترايثلوننتائج 

 

 اناث 75-71
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.47.04 مركز شباب العبور 885 56 نادين طارق صالح شفيق 1

 0.48.33 اكاديمية بريلينس 860 1 منة هللا هشام عبدالستار احمد فراج  2

 

 ذكور 75-71
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.33.51 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 4 عمرو سيد صبحي سيد  1

 0.35.13 نادي األسطول البحري 919 15 مهدي مصطفي محمود مهدي 2

 0.36.52 نادي األسطول البحري 918 2 ابراهيم محمود ابراهيم 3

 0.38.38 نادي األسطول البحري 947 16 مينا هاني فؤاد نجيب 4

 0.39.02 اكاديمية بريلينس 843 3 عادل وائل عادل عبدالوهاب  5

 0.39.13 العسكرية بالسويسالمدرسة  444 11 محمد خالد سعيد 6

 0.40.43 المدرسة العسكرية بالسويس 571 10 محمد السيد عبد الحميد محمد ابراهيم 7

 0.43.55 نادي األسطول البحري 946 5 هيثم طارق السعيد فتحي 8

 0.47.50 اكاديمية بريلينس 860 14 مصطفى محمد احمد محمد  9

 0.48.50 المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 12 محمود عبدهللا محمود  10

 0.49.01 منتزة بدر الرياضي  906 17 يوسف محمد مصطفي  11

 0.58.30 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 968 9 محمد احمد عوض هللا 12

DNS حر 1084 6 ادم سامح DNS 

DNS نادي األسطول البحري 1108 7 رضوي عبد هللا محمد هاشم DNS 

DNS  حر 1120 8 عزوزسيف DNS 

 

 اناث 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.53.50 نادي األهلي السكندري 754 18 ايالريا عادل صدقي 1

DNF نادي البنك االهلي 754 18 ميار محمد بيومي DNF 
 

 ذكور 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.41.13 المدرسة العسكرية بالسويس 441 19 كريم عز العرب علي بكري  1

 0.41.15 حر 1060 20 محمد سيد ذكي توفيق  2

 0.50.33 حر  87 شادي اشرف محمد 3

DNS حر 866 84 محمود احمد حماد DNS 

 

 ذكور 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.31.34 المدرسة العسكرية بالسويس 457 22 مجدى احمد محمدعمر  1

 0.34.39 المدرسة العسكرية بالسويس 545 23 محمود مصطفي سالم رضوان  2

DNS  حر 1111 21 عبدالحميد حسن احمد الصياد DNS 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   السوبر اسبرنت ترايثلونمسافة نتائج 

 
 اناث 12-11

 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.51.40 حر 802 25 رانده محمد سمير 1

 
 ذكور 15-11

 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.35.14 اكاديمية بريلينس 949 27 وليد محمد فكرى عبيد  1

DNS اكاديمية استامينا 1098 26 مصطفي عبد الرحمن محمد DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة االسبرنت ترايثلوننتائج 

 

 ترتيب عام سيدات
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 1.17.45 نادي األسطول البحري 793 86 جومانه ياسر عبد اللطيف  1

 1.19.09 نادي بنك األهلى المصري 446 87 يارا محمد بيومى 2

 1.24.42 المدرسة العسكرية بالهايكستب 205 85 جنة محمد حسين 3

DNF المدرسة العسكرية بالسويس 145 84 هايدي تيمور عبدالشافي DNF 

 

 ترتيب عام رجال
 الزمن المراحل النوع الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.00.38 14ناشئين تحت  ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 89 سيف الدين خالد اسماعيل 1

 1.03.29 14ناشئين تحت  ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 90 عبدالرحمن شريف سيد 2

 1.04.51 14ناشئين تحت  ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 355 91 احمد حسن محمد علي  3

 1.06.00 14ناشئين تحت  ذكر المدرسة العسكرية بالسويس  88 عمر عالء 4

 1.07.45 14ناشئين تحت  ذكر نادي األسطول البحري 164 93 احمد هاني محمد عبد الحليم 5

 SP 20-24 Male 1.13.34 ذكر حر 590 76 عبدالرحمن ياسر محمد فرج  6

 SP 25-29 Male 1.15.37 ذكر المدرسة العسكرية بالسويس  79 محمد حامد محمد 7

 SP 20-24 Male 1.17.42 ذكر اكاديمية استامينا 1080 74 عمر حسام الدين بدر 8

 SP 35-39 Male 1.18.03 ذكر حر 749 82 محمد السيد ابوالوفا 9

 SP 20-24 Male 1.22.08 ذكر حر 365 28 طاهر هشام 12

 SP 25-29 Male 1.24.49 ذكر اكاديمية استامينا 1117 80 عمر عماد حمزة عالم  14

 SP 35-39 Male 1.33.25 ذكر حر 1106 81 محمد مهدي 15

 SP 20-24 Male 1.34.36 ذكر حر 1032 75 عبدهللا احمد الطاهر وجيه  16

 SP 40-44 Male 1.35.34 ذكر حر 438 83 عادل العشماوي 17

 SP 25-29 Male 1.39.48 ذكر حر 556 78 محمد طلعت عبدالسميع حسن 18

DNF ذكر المدرسة العسكرية بالسويس 514 72 موسي محمود السيد SP 16-19 Male DFS 

DNF 14ناشئين تحت  ذكر المدرسة العسكرية بالسويس 40 92 خالد سيد غريب التايب DNF 

DNS ذكر حر 670 71 كامل عبدين SP 16-19 Male DSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   مسافة االسبرنت ترايثلوننتائج 

 

 ناشئات سيدات
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 1.17.45 نادي األسطول البحري 793 86 جومانه ياسر عبد اللطيف  1

 1.19.09 نادي بنك األهلى المصري 446 87 يارا محمد بيومى 2

 1.24.42 المدرسة العسكرية بالهايكستب 205 85 جنة محمد حسين 3

DNF المدرسة العسكرية بالسويس 145 84 هايدي تيمور عبدالشافي DNF 

 
 ناشئين رجال

 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.00.38 المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 89 سيف الدين خالد اسماعيل 1

 1.03.29 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 90 عبدالرحمن شريف سيد 2

 1.04.51 المدرسة العسكرية بالهايكستب 355 91 احمد حسن محمد علي  3

 1.06.00 العسكرية بالسويسالمدرسة   88 عمر عالء 4

 1.07.45 نادي األسطول البحري 164 93 احمد هاني محمد عبد الحليم 5

DNF المدرسة العسكرية بالسويس 40 92 خالد سيد غريب التايب DNF 

 
 ذكور 02-01

 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.13.34 حر 590 76 عبدالرحمن ياسر محمد فرج  1

 1.17.42 اكاديمية استامينا 1080 74 عمر حسام الدين بدر 2

 1.22.08 حر 365 28 طاهر هشام 3

 1.34.36 حر 1032 75 عبدهللا احمد الطاهر وجيه  4

 

 ذكور 05-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.15.37 المدرسة العسكرية بالسويس  79 محمد حامد محمد 1

 1.24.49 اكاديمية استامينا 1117 80 عمر عماد حمزة عالم  2

 1.39.48 حر 556 78 محمد طلعت عبدالسميع حسن 3

 

 ذكور 55-51
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.18.03 حر 749 82 محمد السيد ابوالوفا 1

 1.33.25 حر 1106 81 محمد مهدي 2

 

 ذكور 12-11
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 1.35.34 حر 438 83 عادل العشماوي 1

 

 



 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   المسافة االولمبية ترايثلوننتائج 

 
 ترتيب عام سيدات

 الزمن المراحل الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 2.11.35 عمومي سيدات المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 23 بسمله السالموني 1

 2.25.43 سيدات 57تحت  المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 12 ميرنا عاطف 2

 2.51.49 سيدات 57تحت  المدرسة العسكرية بالهايكستب 312 14 لوجين العجمي 3

 2.55.07 عمومي سيدات المدرسة العسكرية بالهايكستب 298 21 حمديرحاب  4

 3.11.05 عمومي سيدات المدرسة العسكرية بالهايكستب 203 22 نيرة محمد حسين 5

 3.15.49 سيدات 57تحت  المدرسة العسكرية بالسويس 404 15 هنا طارق نوير 6

 
 ترتيب عام رجال

 الزمن المراحل الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 2.11.18 رجال 57تحت  المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 10 محمود حسن محمد   1

 2.12.13 عمومي رجال المدرسة العسكرية بالهايكستب 295 19 خالد عصام 2

 2.12.47 عمومي رجال المدرسة العسكرية بالهايكستب 320 20 محمد ايمن ابو اليزيد 3

 2.16.27 عمومي رجال المدرسة العسكرية بالسويس 54 16 اسالم محمود محمد السيد 4

 AG 30-34 Male 2.49.50 المدرسة العسكرية بالسويس 545 1 محمد محمد حمدي خضر جوهري 5

 2.50.00 رجال 57تحت  المدرسة العسكرية بالهايكستب 206 9 محمد احمد جابر 6

 AG 45-49 Male 3.13.38 حر 1022 6 أحمد حامد يعقوب 7

 AG 35-39 Male 3.14.42 المدرسة العسكرية بالسويس 514 4 محمد ايمن عمر 8

 AG 35-39 Male 3.35.60 حر 1021 3 مهند محمد جمعه  9

DNF عمومي رجال حر 79 18 محمد سيد منصور #N/A 

DNS حر 428 2 محمد مظلوم AG 35-39 Male DNS 

DNS حر 538 5 حاتم مصطفى AG 40-44 Male DNS 

DNS رجال 57تحت  حر 567 7 روؤف مرا DNS 

DNS رجال 57تحت  حر 4499 11 ادهم حمدي DNS 

DNS  عمومي رجال المدرسة العسكرية بالسويس 715 17 طارق مجدى احمد DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 0202 فبراير 8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للترايثلونبطولة الجمهورية 
   المسافة االولمبية ترايثلوننتائج 

 

 عمومي سيدات
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 2.11.35 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 23 بسمله السالموني 1

 2.55.07 المدرسة العسكرية بالهايكستب 298 21 رحاب حمدي 2

 3.11.05 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  203 22 نيرة محمد حسين 3

 

 عمومي رجال
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 2.12.13 المدرسة العسكرية بالهايكستب 295 19 خالد عصام 1

 2.12.47 المدرسة العسكرية بالهايكستب 320 20 محمد ايمن ابو اليزيد 2

 2.16.27 المدرسة العسكرية بالسويس 54 16 اسالم محمود محمد السيد  3

DNF حر 79 18 محمد سيد منصور #N/A 

DNS  المدرسة العسكرية بالسويس 715 17 طارق مجدى احمد DNS 

 

 سنة سيدات 05تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 2.25.43 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 12 ميرنا عاطف 1

 2.51.49 المدرسة العسكرية بالهايكستب 312 14 لوجين العجمي 2

 3.15.49 المدرسة العسكرية بالسويس 404 15 هنا طارق نوير 3

 

 رجال 05تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 2.11.18 المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 10 محمود حسن محمد   1

 2.50.00 المدرسة العسكرية بالهايكستب 206 9 جابر محمد احمد 2

DNS حر 567 7 روؤف مرا DNS 

DNS حر 4499 11 ادهم حمدي DNS 

 

 ذكور 52-51
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 2.49.50 المدرسة العسكرية بالسويس 545 1 محمد محمد حمدي خضر جوهري 1

 

 ذكور 55-51
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 3.14.42 المدرسة العسكرية بالسويس 514 4 محمد ايمن عمر 1

 3.35.60 حر 1021 3 مهند محمد جمعه  2

DNS حر 428 2 محمد مظلوم DNS 

 

 ذكور 15-11
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 3.13.38 حر 1022 6 يعقوبأحمد حامد  1

 


