
 

 

 

Classic Relay 
Team ID Name ID Name ID Name Category Club 

Male 2317 حسٌن عزت حسٌن علً  2324 عمر إسالم عمر الفٌشاوي  2076 آسر طارق فارق بدوي Olympic Aquathlon نادي الوطنً الرٌاضً بشبٌن الكوم 

Male 2271 ٌوسف احمد محمد عبد القادر  1633 حسٌن تامر حسٌن عوض هللا 2140 احمد محمود عبده Olympic Aquathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Male 2320 ًمحمد عبدهللا محمد حمامه  2001 حسٌن عزت حسٌن علً  2324 محمد طلعت عبدالمنعم مرع Sprint Triathlon  ًالرٌاضً بشبٌن الكومنادي الوطن 

Mixed 2410 ٌوسف خمٌس محمد احمد 2268 محمد محمد حمدى 282 انسطاسٌا نبٌه جورج عوض Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Male 947 مهدى مصطفً محمود مهدى 919 كرٌم عز العرب على بكرى 441 مٌنا هانً فؤاد Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Mixed 1320  رنا محمد صالح السٌد 837 زٌاد وائل قاسم جمعة 2028 زٌاد اسامه رمضان محمد ادم Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Mixed 2001  مرٌم محمد كامل الجندي 2080 حسٌن عزت حسٌن علً  2324 محمد عبدهللا محمد حمامه Super Sprint Aquathlon نادي الوطنً الرٌاضً بشبٌن الكوم 

Male 2002 احمد السٌد عبدالفتاح العربً 2316 آسر طارق فاروق بدوي 2317 ٌوسف احمد رامزى محمد Super Sprint Aquathlon نادي الوطنً الرٌاضً بشبٌن الكوم 

Male 1985  محمد ولٌد سعٌد عطٌه  1991 زٌاد محمد السٌد خلٌل  2060 حمزة محمد احمد محمد Super Sprint Aquathlon نادي طالئع االسطول البحري 

Male 2084 عاصم محمود ذهب 1941 عبد هللا طارق احمد الكومى 2152 زٌاد حسام الدٌن بركات Super Sprint Duathon  الرٌاضٌة بالسوٌسالمؤسسة 

Mixed 1617 نور احمد محمد نور الدٌن 1313 ٌوسف احمد محمد عبد القادر  1633 عبدهللا محمد عبدهللا زٌاده Super Sprint Duathon  الرٌاضٌة بالسوٌسالمؤسسة 

Male 2140 زٌاد اسامه رمضان محمد ادم  1320 محمد احمد محمد عبد القادر 1632 حسٌن تامر حسٌن عوض هللا Super Sprint Duathon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Male 2157 بالل محمد محمد محمد 2158 طارق هانً احمد عبدهللا 2146 مصطفً محمد حافظ خضر Super Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Male 2076  محمد عبدهللا محمد حمامه  2001 حسٌن عزت حسٌن علً  2324 الفٌشاوي عمر إسالم عمر Super Sprint Triathlon نادي الوطنً الرٌاضً بشبٌن الكوم 

Male 2321 احمد السٌد عبدالفتاح العربً 2316 محمد طلعت عبدالمنعم مرعً 2320 محمود محمد ابراهٌم السٌد Super Sprint Triathlon نادي الوطنً الرٌاضً بشبٌن الكوم 

Mixed 2085 بٌجاد محمد محمد محمد 2149 محمد هاشمرضوى عبدهللا  1108 حسن محمد حسن حسن Super Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Mixed 2269 فاطمه جمال احمد حسن 1449 ٌوسف وائل طه السبال 830 سٌف هللا السٌد حسٌن Super Sprint Triathlon المؤسسة الرٌاضٌة بالسوٌس 

Mixed 1984  مروان اشرف عبد العال العدروسً  2055 براء اٌهاب منٌر محمد  1988 شهد ولٌد محمد فهٌم Super Sprint Triathlon نادي اسكندرٌة للبترول 

Male 1000 انس سمٌر عبد لوهاب نور الدٌن 2520 احمد سٌد فراج سٌد 1509 اسالم حمدى سعٌد ابوزٌد Super Sprint Triathlon العب حر 

Male 1521 محمد عبد الحمٌد عبد العزٌز علً 1500 ٌوسف محمد احمد محمد 2454 محمد عمرو سٌد حسن شاكر Super Sprint Triathlon العب حر 

Mixed 2519  ًاسالم ابو زٌد احمد ابو زٌد 2479 لٌلً محمود محمد محمد غانم 1511 ملك حسٌن محمد عبد الشاف Super Sprint Triathlon العب حر 

Mixed   شرٌف محمد   مصطفً مجدي ابراهٌم 2439 اٌة مجدي Super Sprint Triathlon العب حر 

Male 1512 محمد سالم عبد العال محمد 1543 زٌاد كحٌل   احمد نبٌل محمد احمد Super Sprint Triathlon العب حر 

 

 


