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 :تعليمات هامة

 
- :باإلشارة إلى ما تم اعالنه عن المسابقة يرجى التفضل بالعلم باالتى

  كيلو متر ٥دراجات لمسافة  + متر سباحة ٠٥٢لمسافة ( الثالثي) يضم المهرجان سباق الترايثلون الفردي. 

  مجانا بدون رسومالمشاركة. 

 ،سباق ترفيهي لفئة السيدات وسباق ترفيهي لفئة الرجال وال يوجد مراحل وهما أن المهرجان عبارة عن سباقين فردي للترايثلون فقط. 

 ضية تخصص وزارة الشباب والرياضة  جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثالثة األولى بسباقات المهرجان، وذلك ضمن مجموعة األحداث الريا

 .المختلفة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة في مدينة العلمين الجديدة

  العبة في السباق بدون خوذة/ولن يشارك أي العب. يجب أن يرتدي المشارك خوذة على الدراجةكما  –المشاركة بأي نوع دراجة. 

   حيث سيتم ان اخر موعد  .يل الدراجات رجاءا التواجد الساعة الثالثة فجراولتحم. اماكن التحرك من امام استاد القاهرة فى تمام الساعة الرابعة فجرا

 .الالعبة من المشاركة/وعند التأخير عن هذا الموعد يحرم الالعب. دقيقة فجرا 54لشحن الدراجات هو الساعة الثالثة و 

 قط من كان اسمه بالكشف فقطف. وال يوجد مرافق. تتكفل اللجنة المنظمة بنقل من قاموا بالتسجيل في االستمارة فقط. 

 وال توفر خوذة، وفي حالة عدم تواجد خوذة مع الالعب حتى . توفر اللجنة المنظة دراجة فقط لمن ال يمتلك دراجة كما هو موضح بالكشف التالي

 .وان كان ال يمتلك دراجة، يحرم من المشاركة

  باستاد القاهرةيتكفل المنظمين بنقل الدراجات من المكان المعلن عنه فقط. 

 تسلم البطاقات او اثبات الشخصية قبل الصعود لحافلة نقل الركاب. 

 تسلم البطاقات للمنظمين قبل انطالق السباق عند الترقيم. 

 العبة تجاوزوا ولم يتبعوا التعليمات/يحق للجنة المنظمة الغاء سباق اي العب. 

 مع تحيات 

 اللجنة المنظمة
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 سباق السيدات

 
 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد منلزا النوع رباعياالسم  رقم 

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Sep-1983-1  أنثى أمل محمد احمد أبو العدب 1

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Mar-2009 1996-30  أنثى آيه ياسر احمد مجاهد 2

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Jun-1979-17  أنثى علىجميلة عبد العظيم عبداللطيف  3

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-2002 203-25  أنثى جنة محمد حسين محمود شحاتة  4

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Jul-2022-17  أنثى جني السيد رمضان اسماعيل  5

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Dec-2006-9  أنثى حبيبة خاد مصطفى عابد حسنين 6

  امتلك دراجة استاد القاهرة Mar-2003 1125-23  أنثى روان مصطفى عبدالرحمن محمد  7

  امتلك دراجة استاد القاهرة Feb-2003 311-15  أنثى زينب صدقي السيد بكري 8

  دراجةامتلك  لدي وسيلة انتقال Aug-2007 2064-17  أنثى سلمي السيد سعيد السيد 9

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Feb-2011 857-28  أنثى سما وليد محمد فكري عبيد 10

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Jun-2007-24  أنثى شهد محمد حسين محمود شحاتة  11

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  May-2002-2  أنثى ميرنا  عادل يوسف  12

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة Jun-2007 1313-21  أنثى نور الدين احمدنور احمد محمد  14

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jun-2002 412-15  أنثى هايدي تيمور عبدالشافي  15

11         

17         

18         
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23         
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 سباق الرجال
 

 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد نزملا النوع االسم رباعي رقم 

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Dec-1981 28-12  ذكر اسالم محمود محمد  1

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Feb-2010-8  ذكر ابراهيم اشرف ابراهيم 2

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jul-1997 502-15  ذكر احمد السيد الشربيني السيد  3

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-1971 1022-8  ذكر احمد حامد يعقوب دكروني  4

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Dec-2005-5  ذكر احمد رامي السيد عبدهللا  5

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Sep-1985-7  ذكر احمد زكريا عبد العزيز محمود 6

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jul-2006 1156-13  ذكر احمد محمد زكي عبد الحميد  7

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Sep-2012 1972-25  ذكر احمد محمد عبد الغني ابو خضرة  8

  امتلك دراجة القاهرة استاد Mar-2009 413-10  ذكر اسام عبد اللطيف علي 9

  امتلك دراجة استاد القاهرة Sep-2006 1624-29  ذكر اسالم محمد عاطف حسين  10

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Feb-1991-18  ذكر أحمد محمد محمود رفعت  11

  دراجةامتلك  لدي وسيلة انتقال Sep-1989 1913-30  ذكر باهي عبد النعيم الشحات عبد النعيم  12

  امتلك دراجة استاد القاهرة Mar-2006 1079-12  ذكر حسام الدين مصطفى عبدالرحمن محمد  14

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Dec-1997 440-8  ذكر حسن محمد حسن عيد رزق  15

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jun-2006 0000-25  ذكر حسين تامر حسين عوض هللا 16

  امتلك دراجة استاد القاهرة Feb-2004 307-14  ذكر شريف سيد عبدالقادرسيد  17

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة Oct-1999 1919-11  ذكر شريف عبدالحليم محمد عبدالحليم  18

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Aug-2004-6  ذكر شهاب شريف احمد البتانوني  19

  امتلك دراجة استاد القاهرة Feb-2006 1262-28  ذكر عامرطارق ياسر احمد  20
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 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد نزملا النوع االسم رباعي رقم 

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة Feb-2014 1629-22  ذكر عادل احمدمحمد نور الدين احمد 21

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-2007 49-1  ذكر عبد الرحمن اشرف مصطفى محمد 22

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jul-2010 714-1  ذكر عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 23

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Jan-2022-23  ذكر عبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف 24

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال May-2009 856-24  ذكر عبد هللا وليد محمد فكري عبيد 25

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jul-2007 1660-15  ذكر المرضي  عبدالرحمن رمضان عبد 26

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Aug-2000 590-16  ذكر عبدالرحمن ياسر محمد فرج  27

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Dec-2002-27  ذكر عبدهللا محمد إبراهيم السويركي  28

  امتلك دراجة القاهرةاستاد  Jun-2008 1617-12  ذكر عبدهللا محمد عبدهللا زياده  29

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Sep-2002-24  ذكر علي ايمن عيد عبد الغني 30

  امتلك دراجة استاد القاهرة Apr-2007 48-10  ذكر علي عبد اللطيف علي بخيت 31

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Nov-2005-20  ذكر عمار ياسر حسن عبد الفتاح طنطاوى  32

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Dec-2011 1605-14  ذكر عمر احمد محمد نور الدين 33

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Oct-2010-12  ذكر عمر أحمد عبد العزيز محمد 34

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Jul-2002-9  ذكر عمر عبد الحميد محمود عبد الرحميم  35

  امتلك دراجة استاد القاهرة May-2001 666-26  ذكر عمر عالء الدين عبدالحميد  36

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Feb-2007-7  ذكر عمر محمد اسماعيل اسماعيل 37

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Jan-2011-29  ذكر عمراحمد محمدعبدالحميد 38

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Apr-2010 855-11  ذكر عمرو احمد طه محمود صدقي 39

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Nov-2009-2  ذكر فاروق محمد فاروق ابراهيم 40

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Aug-2006 1009-28  ذكر كريم مصطفى كامل عبد الحميد حسن 41
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 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد نزملا النوع االسم رباعي رقم 

  امتلك دراجة القاهرةاستاد  Mar-2006 991-31  ذكر مارتن متى  42

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Aug-2008-2  ذكر مازن حاتم حسن محمد  43

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Jan-2004-1  ذكر مازن عادل يوسف 44

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Aug-2006-15  ذكر مازن محمد سيد حلوه  45

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Dec-2003 350-1  ذكر محمد احمد العجمي 46

  امتلك دراجة استاد القاهرة Oct-2008 1632-28  ذكر محمد احمد محمد عبد القادر  47

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة Jan-2010 1312-1  ذكر محمد احمد محمد نور الدين احمد 48

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-2005 887-23  ذكر محمد اسامه فؤاد الحكيم 49

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-2002 895-14  ذكر محمد ايمن عثمان محمد  50

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Nov-1986-5  ذكر محمد سعيد احمد عرفان 51

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Oct-1974-29  ذكر محمد سليمان ابو زيد  52

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Sep-2008-8  ذكر محمد عادل يوسف 53

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Jun-1986-1  ذكر محمد علي عبدالولي عبدالعليم 54

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Jan-1992 79-1  ذكر محمد منصور 55

  امتلك دراجة انتقاللدي وسيلة  Aug-2006 1991-20  ذكر محمد وليد سعيد 56

  ال امتلك دراجة استاد القاهرة  Oct-1999-1  ذكر محمود سامى محمد عبدالعزيز 57

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Mar-2007-26  ذكر مرقس يوسف صبحي يوسف 58

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Dec-2005 1590-1  ذكر مروان أيمن السيد عبد المطلب 59

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-2005 1081-20  ذكر مروان حاتم حسن محمد 60

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Oct-1997-16  ذكر مصطفى أحمد مصطفى حسن  61

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Aug-1992-1  ذكر مصطفى نبيل عبدالصبور شعيب 62
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 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد نزملا النوع االسم رباعي رقم 

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Jun-1994 1134-2  ذكر مصطفي محمد حسين محمد  63

  امتلك دراجة استاد القاهرة Jul-2011 2018-11  ذكر معاذ ياسر فتحي ابراهيم 64

  امتلك دراجة استاد القاهرة Aug-1997 1578-19  ذكر مهاب شريف عبد الحليم  65

  امتلك دراجة القاهرةاستاد  Jan-1984 1021-1  ذكر مهند محمد جمعه ابو المعاطي 66

  امتلك دراجة استاد القاهرة Sep-1988 1194-18  ذكر نبيل عادل السيد محمود 67

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Apr-2011 1647-28  ذكر نور احمد محمد نور الدين 68

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Mar-2001-11  ذكر هشام وجدي عبد الحميد عبدهللا  69

  امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال Apr-1974 949-19  ذكر وليد محمد فكري محمود عبيد 70

  امتلك دراجة استاد القاهرة  Jun-2008-30  ذكر ياسين يحيى محمد فهيم  71

  امتلك دراجة استاد القاهرة Mar-2007 1633-30  ذكر يوسف احمد محمد عبد القادر  72

  امتلك دراجة استاد القاهرة Sep-2001 2045-20  ذكر يوسف ايهاب العجوز 73

  امتلك دراجة استاد القاهرة Nov-2009 723-11  ذكر يوسف عادل عبد العال  74

  ال امتلك دراجة لدي وسيلة انتقال  Sep-2005-19  ذكر ييشوي يوسف صبحي يوسف 75
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 مالحظات امتالك دراجة مكان االنتقال القيد تاريخ الميالد نزملا النوع االسم رباعي رقم 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


