
 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    6262مارس  62السويس    
 

 الباراكواثلون 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند  07:05 هيثم عادل 1

 

 

  أوالد سنوات 9تحت 

 

 سنوات بنات 9تحت 
 

 

  أوالد سنوات 22تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  08:18 مصطفى عماد عبد الحميد 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 08:21 مهند هشام محمد علي  2

 حر 1456 08:39 يوسف رضا محمد بركات  3

ابراهيمعبد الرحمن ياسر شحات  4  المدرسة العسكرية بالسويس 714 08:39 

 حر 1478 09:35 عمر ياسر حامد االسرج 5

 حر 1484 08:18 عبدالرحمن سامح ابراهيم  6

 حر 1442 10:35 عمر محمود زكريا محمود  7

 حر 1441 11:34 يوسف محمود زكريا محمود 8

الندنادي بيجاسوس دريم  1362 14:50 محمد عبد هللا محمد 9  
 

 

 

 6262 مارس 62مساءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضات من الساعة العاشرة 

 6262 مارس 69الموافق  ثنينوحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األ

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

هاني ثابت وليد 1  حر 1454 08:52 

 نادي بنك األهلى المصري 1463 09:45 خالد إسماعيل حسن محمد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1431 10:19 مروان محمد السيد 3

 نادي بيجاسوس دريم الند DQ 1415 يحيي أحمد محمد 4

 نادي بيجاسوس دريم الند   انسحاب علي عز كامل 5

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1453 10:01 فرح مصطفي السيد  1

 حر 1482 10:09 ريتاج امير عايد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1356 12:36 ملك حسين أمين 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1420 13:23 زينب محمد أحمد 4

بيجاسوس دريم الندنادي   انسحاب كرما محمد حاتم   



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    6262مارس  62السويس    
 

 

 سنة بنات  22تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 بالسويس المدرسة العسكرية 1165 11:12 فريده احمد عزت  1

 

 

 أوالد سنة 23تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1333 06:54 محمد عمرو السيد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 413 07:21 اسام عبدالطيف علي  2

 حر 1457 07:22 عمر فتحي بدير  3

بيجاسوس دريم الندنادي  1430 07:45 محمد  سامح محمد  4  

 نادي بنك األهلى المصري 1401 08:01 عبد الرحمن محمد إبراهيم 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1345 08:14 عبد هللا بالل محمد 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1282 08:22 يوسف تامر أبو شوشة  7

 حر 1483 08:43 عبدالرحمن امير عايد  8

العليم معاذ حاتم محمد عبد 9  المدرسة العسكرية بالسويس 1263 09:43 

 حر   10:06 علي رمضان محمود  10

 حر 1486 11:26 إبراهيم سامح ابراهيم  11

 نادي بيجاسوس دريم الند   انسحاب عبد الرحمن احمد عبد الحكيم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بنات سنة 23تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1455 08:45 ملك إيهاب فهمي  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1433 08:59 جوري سامح محمد  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 09:06 جني سامح محمد  3

 البنك االهلى السكندرى  09:07 رويم ياسر عناية هللا 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 09:17 يارا مصطفي عبد هللا 5

 حر 1452 09:31 فرح أحمد علي  6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1341 11:10 رحمة هللا بالل محمد  7

 

 

 

 سنة 21شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 حبيبة علي عمر  0:42:38 1

 حر 1477 مريم ياسر حامد االسرج 0:43:02 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 نور احمد محمد نور الدين 0:45:02 3

 

 



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    6262مارس  62السويس    
 

 

 سنة 21تحت  شباب
 

 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند   محمد معتز فؤاد 0:33:17 1

 نادي بيجاسوس دريم الند   عمر شريف عبد العظيم 0:34:24 2

 نادي األهلي السكندري 1009 كريم مصطفي كامل عبد الحميد 0:34:50 3

 حر 1466 لؤي عماد محمد محمد 0:35:00 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 672 ياسين احمد عزت  0:36:18 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 677 حمزه احمد حسن سيد 0:36:54 6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1429 محمد توفيق حسام الدين 0:38:50 7

 الندنادي بيجاسوس دريم  1368 عمر عز كامل 0:38:59 8

 حر 1485 أحمد صبرى أحمد عبد الرحمن 0:39:22 9

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 أسالم هشام محمد على  0:39:27 10

 المدرسة العسكرية بالسويس 1157 احمد محمد زكي  لم يكمل 

 

 سنة  22شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 حر 1081 حسن مروان حاتم 0:32:58 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1315 مختار عماد عبدالحميد عبدالحميد 0:33:31 2

 حر 1336 يوسف عماد ذكرى روض 0:33:46 3

 حر 1462 احمد أشرف محمد  0:34:35 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1259 احمد رامي السيد  0:38:09 5
 االهلىالبنك  315 يوسف  محمد بيومى   لم يكمل 
 
 

 

 رجال 29-21مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 309 كريم احمد مصطفى عارف  0:39:47 1

 حر 1490 محمد برعي السيد 0:41:47 2

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1504 عبد الحميد اسالم حامد فضل  غياب 

 

 سيدات 29-21مراحل سنية 

 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 نادي األسطول البحري 1108 رضوى عبد هللا محمد هاشم 0:42:30 1

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    6262مارس  62السويس    
 

 

 

 رجال 69-62مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 حر 1476 مصطفى فؤاد سعد على 0:35:30 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1432 عبد الفتاحأحمد محمود  0:36:26 2

 نادي األسطول البحري 947 مينا هانى فؤاد نجيب 0:37:50 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1434 محمود فرج محمد  0:38:46 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 441 كريم عز العرب علي بكري 0:39:47 5

 

 سيدات 69-62مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  القيد الالعباسم  الزمن الترتيب

 حر 1449 فاطمه جمال احمد حسن 0:53:27 1

 

 رجال 39-32مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 282 محمد محمد حمدي جوهري 0:39:33 1

 دريم الندنادي بيجاسوس  1346 أحمد عبد الهادي عبد العظيم 0:40:14 2
 

 

 سيدات 39-32مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1417 فوقيه نبيل محمد 0:55:00 1
 

 

 رجال 09-02مراحل سنية  
 

 الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الزمن الترتيب

 العسكرية بالسويس المدرسة 1157 اسالم جمال عبدالبديع 0:45:52 1

 

 


