
 (0200/  0202موسم ) تصنيف االتحاد المصري للترايثلون
 

 8102/8102الرياضي ترايثلون بداية من الموسم تقرر عمل تصنيف االتحاد المصري لل 

  من كل شهريصدر التصنيف و يتم تحديثه في اليوم األول 

  ( شهرا 08)ل موسم بطوالت فقط لك 6شهرا، بعدد  08يستطيع الالعب االحتفاظ بالنفاط داخل التصنيف لمدة 

 سب لالعب افضل نتائج لكل موسم داخل التصنيفيح. 

  عام 01عام وتحت  01تم اضافة مرحلتي تحت شباب تحت  8188-8180بداية من موسم 

  المصري للترايثلونالتصنيف المحلي هو البوابة الوحيدة الختيارات الجهاز الفني لالشتراك في المعسكرات والسباقات الخارجية التي يتكفل بها االتحاد. 

 

 :النقاط

  للبطوالت المختلفة للفائز على النحو التالي نقاطتمنح: 

 

 تفاصيلال النقاط البطولة

  111 مرحلة العمومي   –سباق كأس مصر للترايثلون 

 .يتحصل الفائز في كل مرحلة بأي سباق على النقاط المحددة بالجدول السباق -

 .الكلي للنقاط المحددة للفائز لكل مركز من المجموع% 5.1يتم خصم   -

قئة ل% 2يستطيع الالعب الحصول على نقاط من السباق اذا كان زمن الدخول  -

 . إلناثفئة ال% 2لرجال و ا

اذا ما كان السباق يحتوى اكثر من مرحلة فيسطيع الالعب الحصول على نقاط  -

 .و تحسب له افضل نتيجة. مرحلة واحدة فقط

القة واحدة مع مرحلة العمومي ان يتحصل يحق ألي متسابق شارك في انط -

 .المرحلةعلى نفس النقاط لمرحلة العمومي بغض النظر عن 

 .كل تصنيف يؤهل فقط للمرحلة الخاصة به -

 

 111 العموميمرحلة  –الت الجمهورية للترايثلون نهائي بطو

 111 العموميمرحلة  –الجمهورية للترايثلون الت بطوسلسلة 

 011 81تحت مرحلة  –مهورية للترايثلون الجالت بطوسلسلة 

 111 الناشئينمرحلة  –الجمهورية للترايثلون الت بطوسلسلة 

 811 الشبابمرحلة  –الجمهورية للترايثلون الت بطوسلسلة 

 111 العمومي مرحلة  –الجمهورية للدواثلون الت بطوسلسلة 

 011  81تحت مرحلة  –الجمهورية للدواثلون الت بطوسلسلة 

 111 الناشئين مرحلة  –الجمهورية للدواثلون الت بطوسلسلة 

 811 الشباب مرحلة  –الجمهورية للدواثلون الت بطوسلسلة 

 111 العمومي مرحلة  –الجمهورية لألكواثلون الت بطوسلسلة 

 811  81تحت مرحلة  –الجمهورية لألكواثلون الت بطوسلسلة 

 011 الناشئين مرحلة  –كواثلون الجمهورية لألالت بطوسلسلة 

 11 الشباب مرحلة  –الجمهورية لألكواثلون الت بطوسلسلة 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 رجال مرحلة العمومي -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

  Q 1  1661.5   387 462.5 387 425 نادي الشرقية للدخان 590 عبدالرحمن ياسر محمد فرج 

 1462.5   500   462.5 500 المدرسة العسكرية بالهايكستب 500 سيف الدين خالد مصطفي عابد   7

Q 3 1312.5   350   500 462.5 بالمدرسة العسكرية بالهايكست 296 مهند ياسر محمد السيد 

 1274.5   462.5 387 425  المدرسة العسكرية بالسويس   عمر عالء الدين عبدالحميد  4

 925   425 500     المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 سيد شريف عبدالقادر 5

 812     387   425 المدرسة العسكرية بالهايكستب   محمود حسن محمد محمود  6

 387         387 المدرسة العسكرية بالسويس 28 سالم محمود محمد السيدا 7

 312.5   312.5       المدرسة الرياضية بالسويس 1174 محمود اسامه رضوان محمد 8

     0:57:31 0:58:23 0:55:54 0:44:56 زمن الفائز 

     1:02:07 1:04:03 1:01:28 0:47:31 زمن النقاط النهائي 

 

 

 

 مرحلة العمومي سيدات -ف الترايثلون تصني

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 1000   0 500 500 0 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 بسملة السالموني 

Q 2 962.5   500 462.5 0 0 المدرسة العسكرية بالهايكستب 298 هاب رياضرحاب حمدي عبدالو 

     1:05:47 0:59:20 0:59:49 0:00:00 زمن الفائز 

     1:10:14 1:05:04 1:05:56 0:00:00 زمن النقاط النهائي 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 رجال 03مرحلة تحت  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

1 Q   1443   323 433 323 343 المدرسة العسكرية بالسويس 666 عمر عالء الدين عبدالحميد 

7 Q  1733   433   433 433 كستبالمدرسة العسكرية بالهاي 722 عابد مصطفي خالد الدين سيف 

 243     323   323 المدرسة العسكرية بالهايكستب 443 محمود حسن محمد محمود  3

 343     343     نادي بيجاسوس دريم الند 1413 المعتصم باهلل عماد  4

     3:02:31 1:33:33 3:00:00 3:43:03 زمن الفائز 

     1:37:32 1:34:01 1:33:12 3:42:73 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 سيدات 03مرحلة تحت  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 1123   433 323 433   نادي بنك األهلى المصري 446 يارا محمد بيومى 

Q 2 223     433   323 المدرسة العسكرية بالهايكستب 723 ميرنا عاطف كمال فهمي 

 433         433 المدرسة العسكرية بالهايكستب 333 مرام ياسر محمد السيد 3 

     1:13:07 1:14:76 1:10:34 3:01:42 زمن الفائز

     1:12:30 1:14:00 1:73:43 3:06:33 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 22مرحلة الناشئين تحت  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 900   300 300 300   ستبالمدرسة العسكرية بالهايك 307 سيد شريف عبدالقادر 

Q 2 532.5     277.5 255   المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 يوسف محمود السيد عثمان 

 532.5       232.5 300 المدرسة العسكرية بالسويس 416 عطا على كارم محمد عمر 2

 555       277.5 277.5 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر  4

 255     255     نادي النصر الرياضي   924 عبد الرحمن أحمد مختار  5

     0:57:34 0:58:17 1:00:54 0:48:41 زمن الفائز

     1:02:11 1:04:00 1:05:30 0:53:00 زمن النقاط النهائي 

 

 

 

 

 22مرحلة الناشئات تحت  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  يدالق الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 1177.5   300 277.5 300 300 المؤسسة الرياضية بالسويس 793 جومانه ياسر عبداللطيف 

Q 2 حر 1125  ابراهيم محمد الرحمن عبد مصطفي روان 
 

 
300 277.5   577.5 

     1:09:55 1:09:33 1:10:52 1:01:35 زمن الفائز

     1:15:30 1:15:00 1:16:00 1:06:00 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 21تحت  الشبابمرحلة  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 600   200   200 200 نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومي 

Q 2 540   185 185   170 اكاديمية استامينا 1081 عضمة ابو حسن حاتم مروان 

 510   155 170   185 سالمدرسة العسكرية بالسوي 1315 الحميد عبد الحميد عبد عماد مختار 3 

 325   170 155     نادي الشرقية للدخان 1259  هللا عبد السيد رامي احمد 4 

 355   155 200     المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 إسالم هشام محمد على  5 

 265   155 110     نادي الشرقية للدخان 1581 احمد سامح سيد محمد 6 

 155         155 نادي بيجاسوس دريم الند 924 مختار عبد الرحمن أحمد  7 

 140     140     حر 1176 القادر عبد ابراهيم رمضان ادهم 8 

 125     125     نادي الشرقية للدخان 1598 سيد قاسم سيد محمد مازن 9 

 110   110       المدرسة الرياضية بالسويس 1264 اسالم محمد عاطف حسين 10 

 95   95       حر 1095 محمد الرحمن عبد مصطفي الدين محسا 11 

 80   80       نادي الشرقية للدخان 991 مارتن متي  12 

     0:32:26 0:31:02 0:31:19 0:28:35 زمن الفائز

     0:35:01 0:33:30 0:32:53 0:29:50 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي

 



 21تحت  الشاباتمرحلة  -الترايثلون  تصنيف

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1  400     200 200   المؤسسة الرياضية بالسويس 745 هناء سعيد رزق جمال 

Q 2   200         200 نادي الرواد الرياضي 2005 محمدنوران محمد علي 

 200   200       المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 حبيبة على عمر محمد   3

 185   185       المدرسة العسكرية بالهايكستب 271  حسين لبيب العزيز عبد روميساء   4

     0:46:14 0:41:06 0:40:36 0:40:36 زمن الفائز

نقاط النهائيزمن ال  0:43:30 0:43:30 0:44:00 0:49:15     

 

 

 21تحت  الشاباتمرحلة  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1  600   200   200 200 المدرسة العسكرية بالسويس 52  حجاب عبدالَسيع حربي ناصر رنا 

Q 2  385   185 200     نادي األسطول البحري 2073 ساره هاني الحسنى ثروت 

 370   170     200 المدرسة العسكرية بالسويس 1473 الحميد عبد الحميد عبد عماد زينب 3

 335     185     نادي الشرقية للدخان 1594 مرام خالد علي دويدار  4

     0:36:16 0:35:45 0:35:42 0:34:17 زمن الفائز

     0:39:16 0:38:45 0:38:42 0:37:17 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 21تحت  الشبابمرحلة  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يرينا 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1  495     200 170 125 المؤسسة الرياضية بالسويس 672 ياسين احمدعزت محمد 

Q 2  370   185 185     نادى الشرقية  804 العزيز عبد احمد محمد احمد 

 340       185 155 حر 1176  القادر عبد ابراهيم رمضان ادهم 3

 325       155 170 المدرسة العسكرية بالسويس 48 علي عبد اللطيف علي  4

 200       200   نادي بنك األهلى المصري 1111 إياد احمد سالم سيد  5

 200   200       نادي األهلي السكندري 1333 محمد عبدالعزيز السيد عمرو محمد 6

 185         185 المدرسة العسكرية بالسويس 1262 محمد عامر احمد ياسر طارق 7

 140         140 اكاديمية استامينا 991 مارتن متى جرجس 8

 140       140   نادي الشرقية للدخان 1598 مازن محمد سيد قاسم 9

 110         110 نادي الشرقية للدخان 1641 السالم عبد محمد احمد محمد احمد 10

 95         95 المدرسة العسكرية بالسويس 1156  الحميد دعب زكي محمد احمد 11

 80         80 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 إسالم هشام محمد على  12

 65         65 أكاديمية ستار سبورت 1219 امير عماد فؤاد  13

     0:31:56 0:32:54 0:31:47 0:30:08 زمن الفائز

     0:34:56 0:35:54 0:34:47 0:33:08 زمن النقاط النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200 مايو 2: التحديث الحالي



 23تحت  الشبابمرحلة  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1 155 155 185 155 المؤسسة الرياضية بالسويس 413 بخيت علي طيفالل عبد اسام 
 

650 

 Q 2 المدرسة الرياضية بالسويس 273  حنفى العال عبد عادل يوسف 

 
170 185 170 

 
525 

 نادي األسطول البحري 7324 محمد هاني الحسيني ثروت  3

  
200 200 

 
400 

 200 185 حر 434 احمد محمد احمد عبدالعزيز  4
   

385 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 426 ياسين محمود محسن محمود  5

  
170 185 

 
355 

   200 نادي األهلي السكندري 1333 محمد عبدالعزيز السيد عمرو محمد 6

 

 200 

 170 المدرسة العسكرية بالهايكستب 213 ابراهيم محمود فاروق  7
    

170 

 ياضية بالسويسالمدرسة الر 1602 باهر فادي شوقي عوض 8

   
140 

 
140 

   140 أكاديمية ستار سبورت 1546 محمود طارق محمود احمد  9

 

 140 
     125 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 عبد العزيز محمد صبحي 10

 

  125 

 0:13:44 0:13:17 0:13:13 0:11:11 زمن الفائز
 0:14:54 0:13:27 0:13:23 0:12:25 زمن النقاط النهائي  
   

 

 23تحت  الشاباتمرحلة  -تصنيف الترايثلون 

 

  2السباق  القيد الهيئة االسم الترتيب

 اكتوبر 02

  0السباق 

 يناير 8

  3السباق 

 فبراير 02

  4السباق 

 مارس 02

 النهائي
 72-مايو

 المجموع

Q 1  185 200 200 200 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388  السالم عبد محمد أشرف جنة 
 

785 

Q 2   200 185 185 170 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 جودي محمد السيد فتحي 
 

740 

 155 155 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 هال أسام حسب النبى 3
   

310 

 170 50 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 سما مصطفى محمد عبدالكريم  4
   

220 

 185 ستار سبورت أكاديمية 1328 ياسمينا احمد حمدى 0
    

185 

 0:14:38 0:14:30 0:14:41 0:12:53 زمن الفائز
 0:15:48 0:15:40 0:15:51 0:14:00 زمن النقاط النهائي  
   

 0200 مايو 2: التحديث الحالي


