
 0203 ديسمبر 13 - الجمهورية للرياضات المركبة بطولة

 مع تنفيذ االجراءات االحترازية
 

 
 

 

 السويس محافظة – 0203 ديسمبر 13الجمعة 
 

 دليل السباق
 



 االفتتاحية
 

رئيس االتحادات المصري  السيد اللواء احمد ناصرتحت رعاية 

بطوالت ينظم االتحاد المصري للترايثلون والعربي واالفريقي، 

 للترايثلون المصري االتحاد نشاط لخطة تنفيذا   بالسويس الجمهورية

  السويس بمحافظة وذلك 0200 – 0202 الرياضي للموسم( الثالثي)

بالشاطئ العام بمدينة السويس  0202 ديسمبر 12 الموافق الجمعة يوم

 .والذي تم افتتاحه مؤخرا

اللواء عبد محافظ ال السيد رعاية تحت بطوالتالحيث تقام فاعليات 

 رئيس ناصر أحمد اللواء السيدو المجيد صقر محافظ مدينة السويس

 .واالفريقي والعربي المصري االتحاد

 

 

ة فيروس كورونا المستجد، فإن االتجاهات حونظرا لما نمر به نتيجة جائ

 وتضمز على السباقات القصيرة الحالية لتقليص مسافات السباقات والتركي

للموسم الدولي المقبل تقام استعدادا وتجهيزا  عدة بطوالت بطوالتهذا ال

  .وتعد اولى بطوالت التصنيف المحلي للموسم الجديد

 

 
 

 



في افضل الصور الممكنة بعد عمل الكثير  السباقاتالمدير التنفيذي لالتحاد على خروج  السيد اللواء محمود حسينومن ناحية اخرى شدد 

سباقات مختلفة بمسافات  طوالت مختلفة متضمنة تسعاربع بويتم تنظيم  .من التغييرات التي طالب بها ممثلي االندية المختلفة والمشاركين

ين لالشتراك في لعدد اكبر من الالعبتاحة الفرصة ال واالكوابايك واالكواثلون الترايثلون والدواثلون للرياضات المركبة التالية،مختلفة 

 .المختلفة حسب االعدادوالخاص سباقات البارا البطولة، كما يتم تنظيم 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
                                                                                                                                          

 مع تحيات 

 اللجنة المنظمة للسباق



 بطوالتالسباقات 

 
 :الترايثلون

 

يعتبر سباق الترايثلون هو واحد من اسرع الرياضات االولمبية مشاهدة 

الرياضات المركبة التجمع بين ثالثة  انتشارا، حيث يعد الترايثلون احدو

رياضات األكثر انتشارا في العالم السباحة وركوب الدراجات والركض، و 

في هذا النوع يقوم الالعب بالسباحة اوال و انهاء المسافة المطلوبة ذلك قبل 

العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و ركوب الدراجة ثم إكمال 

لدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة التبديل و وضع المسافة المطلوبة ل

الدراجة ثم واقي الرأس و الركض إلنهاء المسافة المتبقية من مرحلة 

الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية حيث تحسب النتيجة الكلية 

والنهائية وقد قامت اللجنة المنظمة بإعداد جدول سباقات يناسب مختلف 

  .المستويات المختلفةاألعمار السنية و 
 

 :الدواثلون

 

يعتبر سباق الدواثلون هو احد مشتقات رياضة الترايثلون، حيث يعد رياضة 

مركبة تجمع بين الرياضتين األكثر انتشارا في العالم الركض وركوب 

الدراجات، و في هذا النوع يقوم الالعب بالركض اوال و انهاء المسافة 

كوب المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و ر

الدراجة ثم إكمال المسافة المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة 

التبديل و وضع الدراجة ثم واقي الرأس و الركض مرة اخرى إلنهاء 

المسافة المتبقية من مرحلة الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية 

 .حيث تحسب النتيجة الكلية والنهائية 

 

 
 



 
 :االكواثلون

 

وفي هذا سباق االكواثون هو سباق شيق يجمع بين رياضتي الركض والسباحة، 

النوع يقوم الالعب بالركض اوال للمسافة المطلوب ثم العودة لوضع الحذاء 

بمنطقة التبديل والتوجه للسباحة النجاز المسافة المطلوبة ثم العودة مرة 

كمال المسافة الللركض اخرى لمنطقة التبديل الرتداء الحذاء ثم التوجه 

اما في الطقس البارد، فهناك شكل مختلف للسباق، . المطلوبة مرة اخرى

 حيث يبداء الالعب بالسباحة اوال ثم يتوجه بعد ذلك إلنجاز المسافة المطلوبة

 .للركض

 
 :االكوبايك

 

بجمهورية  االكوابايك الذي ينظم للمرة الثانيةتشهد هذه البطولة اقامة سباق 

مصر العربية، ويجمع هذا السباق بين رياضتي السباحة والدراجات، يبداء 

الالعب بالسباحة مباشرة ويقوم بانجاز المسافة المطلوبة ثم يتوجه لمنطقة 

التبديل لالستعداد للمرحلة القادمة وهي الدراجات ثم يتوجه لكورس 

لف هذا السباق عن يخت. الدراجات النجاز المسافة المطلوبة من الدراجات

التنسيق الرسمي المعتمد حيث تم اضافة مرحلة اخرى نظرا لعدم توافر 

التوقيت االلكتروني وحرصا على سالمة المتسابقين فتم اضافة االتي، 

مترا فقط لبوابة  022العودة لمنطقة التبديل لوضع الدراجة والتوجه ركض 

 .النهاية لتسجيل الزمن الكلي

 

المنظمة بإعداد جدول سباقات يناسب مختلف األعمار قد قامت اللجنة و 

 :السنية و المستويات المختلفة فهيا بنا نتعرف على السباقات التي لدينا

 

 

 

 



 ة للترايثلونالجمهوري لبطوالت والمحلي االعتماد الدولي
 

 .للترايثلون الدولي االتحاد بقانون البند هذا تطبيق بعد دوليا المعتمدة الجمهورية بطولة تنظيم يتم الذي الخامس العام هو العام هذا يعتبر

 للترايثلون، الدولي االتحاد قبل من اعتمادها تم التي البطوالت احد هي هللا، بمشيئة ديسمبر 13 السويسبمدينة  المقامة القادمة الجمهورية بطولة تعتبر

 اول وايضا الرجال لفئة العبيين عشر اول نتيجة بنشر يسمح انه عليه، المتعارف ومن للترايثلون، الدولي االتحاد موقع على نتيجتها نشر سيتم حيث

 .االسبرنت مسافة السباق كان اذا فقط ٪٠٨ القيمة تكون حين في. السيدات لفئة العبات عشرة

 

 للحصول به المسموح الزمن ويكون. اذا ما كانت المسافة اسبرنت% 02وخصم  للكبار الدولي التصنيف نقاط من نقطة ٠٨ على فئة كل في الفائز يتحصل

  .مركز كل عن ٪٥.٠ تنازلي وبمعدل. للسيدات ٪٠و للرجال الفائز من ٪٠ زمني فارق في الدخول هو نقاط على

 

 : جدا هام
 الجديد للموسم القومية المنتخبات لتكوين اضافة البطولة هذه تعتبر السابقة للبطوالت باالضافة. 

 العناصر الختيارات واختبارات للتصفيات تؤهل التي المنتخب تجارب مراحل احد هي البطولة هذه تعتبر ايضا الحالي الموسم لبطوالت باالضافة 

 .بسباقات الموسم الدولي للموسم المقبل المشاركة

 

 

 

  



  و المسافاتتفاصيل السباقات 
 

 الترايثلونسباقات 
 

  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى المسافاتو السباقات

 ترايثلوناالسبرنت مسافة 

يعتبر سباق االسبرنت هو السباق المفضل لدى 

االغلبية، حيث يناسب جميع المستويات لذلك قمنا 

 باضافة 

 عاما  31: أصغر سن للمشاركة

 .م052أوال السباحة لمسافة 

 م052: طول المسافة

 لفة واحدة: اللفاتعدد 

 م052: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة  

 كم تقريبا02

 كم 02: طول المسافة

 لفات 5: عدد اللفات

 كم 4: طول اللفة

 كيلومترات 5ثالثا العدو لمسافة 

 .تقريبا

 كم 5: طول المسافة
 لفات 0: عدد اللفات

 كم 0.5 : طول اللفة

 ترايثلون مسافة السوبر اسبرنت

اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت  اما

الكافي للتدريب، فقد اضفنا ايضا هذا السباق الصغير 

 .لكي تتمكن من االشتراك به

 عاما  31: أصغر سن للمشاركة

 .م 152أوال السباحة  لمسافة 

 م152: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م152: طول اللفة

 9ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 
 كيلومترا تقريبا

 كم9: طول المسافة

 لفات 1: عدد اللفات

 كم 1: طول اللفة

 .كيلومترات 0.5ثالثا العدو لمسافة 

 كم0.5: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 0.5:  طول اللفة

 ترايثلونال ابطالسباق 

المستقبل و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 ابنائك فيمكنك ايضا االشتراك لهم في هذا السباق

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م222-52لمسافة أوال السباحة  

 م222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م222: طول اللفة

-0ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 
 تقريبا كم1

 كم1: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم1: طول اللفة

 .م522-422ثالثا العدو لمسافة 

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

 

 سباقات االكوابايك
 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى السباقات والمسافات

 مسافة االسبرنت اكوابايك

يعتبر سباق االسبرنت هو السباق المفضل لدى 

االغلبية، حيث يناسب جميع المستويات لذلك قمنا 

 باضافة 

 عاما  31: أصغر سن للمشاركة

 .م522أوال السباحة لمسافة 

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة  

 كم تقريبا25

 كم 25: طول المسافة

 لفات 4: عدد اللفات

 كم ..1 :طول اللفة

 .م تقريبا022ثالثا العدو لمسافة 

 م 022: طول المسافة

 لفة واحدة : عدد اللفات

 م022:  طول اللفة

 



 سباقات الدواثلون
 

 المرحلة الثالثة  الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى السباقات والمسافات

 دواثلونمسافة السوبر اسبرنت 

اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت 

الكافي للتدريب، فقد اضفنا ايضا هذا السباق الصغير 

 .لكي تتمكن من االشتراك به

 عاما  31: أصغر سن للمشاركة

 .كيلومترات 0.2أوال العدو لمسافة 

 كم0.2: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 0.2: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترا تقريبا9

 كم9: طول المسافة

 لفات 1: عدد اللفات

 كم 1: طول اللفة

 .كيلومترات 2205ثالثا العدو لمسافة 

 كم 2205: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 2205: طول اللفة

 دواثلونال ابطالسباق 

اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في المستقبل  و

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 ابنائك فيمكنك ايضا االشتراك لهم في هذا السباق

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م2222أوال العدو لمسافة 

 م2222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م2222: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترات تقريبا1

 كم1: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم1: طول اللفة

 .م522ثالثا العدو لمسافة 

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

 
 سباقات االكواثلون

 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى والمسافاتالسباقات 

 مسافة السوبر اسبرنت  اكواثلون

اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت 

الكافي للتدريب، فقد اضفنا ايضا هذا السباق الصغير 

 .لكي تتمكن من االشتراك به

 عاما  31: أصغر سن للمشاركة

 .كم ..2العدو لمسافة  اوال

 كم 225: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم ...2: طول اللفة
 

 .م 152السباحة  لمسافة  ثانيا

 م152: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م152: طول اللفة

 .كم ..2العدو لمسافة  ثالثا

 كم 225: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم ...2: طول اللفة
 

 مسافة ابطال االاكواثلون

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في المستقبل 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 ابنائك فيمكنك ايضا االشتراك لهم في هذا السباق

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م 522العدو لمسافة  اوال

 م 522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م 522: طول اللفة
 

 .م 222السباحة  لمسافة  ثانيا

 م222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م222: طول اللفة

 .م 522العدو لمسافة  ثالثا

 م 522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م 522: طول اللفة
 

 
 أن جميع السباقات الرئيسية و سباقات االيدج جروب هي سباقات سحب ولن يسمح اطالقا باستخدام دراجات ضد الساعة: تنبيه هام



 المسافات و السباقات ملخص

 

 
 المرحلة الثالثة تبديل المرحلة الثانية تبديل المرحلة االولى السباق م

1 
 سباق الدواثلون سوبر اسبرنت

 كم ركض 2.1

 واحدةلفة 

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات 9

 لفات 3 

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 1.21

 لفة واحدة

2 
 الدواثلون  ابطال سباق

 م ركض1111

  لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات3

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض111

 لفة واحدة

3 
 سباق الترايثلون اسبرنت

 سباحة  م011

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات  21

 لفات 4

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 1

 لفة 2

4 
 سباق ابطال الترايثلون صغار

 م سباحة111

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات3

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض111

 لفة واحدة

1 
 سباق الترايثلون سوبر اسبرنت 

 م سباحة311

 لفة واحدة 

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات 9

 لفات 3 

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 2.1

 لفة واحدة

6 
 سباق االسبرنت اكوابايك

 سباحة  م111

 لفة واحدة

 كم دراجات  11 

 لفات 1

 منطقة

 التبديل 

 م عدو211

 لفة واحدة

0 
 سباق ااالكواثلون سوبر اسبرنت

 كم جري 1.1

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م سباحة311

 لفة واحدة 

 منطقة

 التبديل 

 كم جري 1.1

 لفة واحدة

8 
 سباق ابطال االكواثلون

 م ركض111

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م سباحة111

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض111

 لفة واحدة

سباقات ذوي الهمم واالقدرات  9

 (سباقات مختلفة)الخاصة 

 م سباحة111

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات3

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض111

 لفة واحدة

 

 

 

 



 البرنامج الزمني

 

 اوال االشتراكات
 

 الحدث الزمن اليوم و التاريخ

 .يوميا عدا الجمعة و السبت  فتح التسجيل 31:12 – 32:12 0203 ديسمبر 30 األحد

 االلكترونيةالموعد النهائي لتسديد االشتراكات والتسجيل على االستمارة  37:22 0203 ديسمبر 01 الخميس

 فيسبوكبال صفحة االتحاد المصري للترايثلون علىللمدربين والالعبيين الؤتمر الفني  02:22 0203 ديسمبر 02 الثالثاء

 
 : هام جدا

 0203 ديسمبر 01الموافق  الخميسمساًء يوم  5أخر موعد لتسجيل البطولة الساعه  -

 فقط للمقمين خارج محافظة القاهرة وبارسال البطاقة اوال عبر فودافون كاش تسهيالً لعملية التسجيل ودفع الرسوم يوجد خدمة تحويل -

واالتحاد غير مسئول عن اي تحويالت تقدم بعد هذا الموعد السابق بعد ثالثة ايام و التأكد من استالم االيصال عبر الواتس اب (  23221021015)

 .ذكره اعاله
 .رجوع لصفحة االتحاد المصري اخر ثالثة ايام قبل البطولةالمواعيد قابلة للتغيير حسب االعداد برجاء ال -
 .الرجاء االلتزام بالموعيد المعلنة -

 
 :هام جدا

 بتسديد الرسوم والتسجيل بالبطولة يعد بمثابة اقرار ان المشارك قد قام باالطالع على دليل السباق وتعليماته. 

  التسجيل باالستمارة االلكترونية جزء ال يتجزء من عملية التسجيل وان تسديد الرسوم فقط ال يعني التسجيل بالبطولة مطلقا 

 االلتزام بالمواعيد المحددة رجاءا. 

 

 



 السباقاتثانيا 

 

 :على النحو التالي 0203 ديسمبر 13تقام فاعليات البطولة والسباقات يوم الجمعة الموافق 

 

 
 الترقيم السباق م

 واالعداد 

فتح منطقة التبديل 

 وتسجيل دخول

 بداية 

 السباق

 نهاية

 السباق 

فتح منطقة التبديل 

 وتسجيل خروج

 التتويج

 9:11 8:21- 8:11 0:41 6:41 6:31 – 6:11 6:31 – 6:21 سباق الدواثلون سوبر اسبرنت 1

 9:31 8:21- 8:11 8:11 0:11 6:31 – 6:11 0:31 – 0:11 سباق ابطال الدواثلون  2

 11:11 11:31 – 11:21 11:11 8:31 8:31 – 8:21 8:11 – 0:41 سباق الترايثلون اسبرنت 3

 11:31 11:31 – 11:21 11:21 11:11 8:31 – 8:21 9:41- 9:11 سباق ابطال الترايثلون  4

 12:31 12:11 – 11:41 11:41 11:41 11:41- 11:31 11:11 – 9:41 سباق الترايثلون سوبر اسبرنت 1

 من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الثانية عشر ونصف ظهرا استراحة صالة الجمعة 6

 11:11 14:11- 14:11 14:11 12:41 12:41 - 12:31 12:41- 12:31 سباق االكوابايك 0

 11:31 11:31 – 11:21 11:11 14:21 14:21 – 14:11 14:11- 13:31 سباق ااالكواثلون سوبر اسبرنت 8

 11:41 11:31 – 11:21 11:21 11:11 14:21 – 14:11 14:11- 13:41 سباق ابطال االكواثلون  9

سباق ذوي القدرات الفائقة  11

 اكواثلون

 يحدد طبقا لالعداد المسجلة

 
 .تنبيه ان المواعيد المعلنة هي تقريبية وقد يتم التأخير بعض الشئ طبقا لالعداد المتواجدة – .صباحا 21:15الشروق الساعة 

 



 السباقاتو المراحل السنية
 

  2121يناير  1السباقات و المسافات و االعمار طبقا الخر اصدار لقانون االتحاد الدولي للمنافسات والنسخة المعمول بها إبتداءا من 

 تنبيه هام بأنه ال يوجد تصعيد في المراحل السنة مطلقا وكال يشارك طبقا لسنه في المرحلة الخاصة بالفئة العمرية له . 

  اي هناك اختالف في االعمار عن اخر ( 2121-ديسمبر-31) 2121السباقات الرئيسة يشارك كال طبقا لمرحلته و سنة ميالده وعمره بنهاية عام

اختيار المرحلة الصحيح ويعتبر غشا اذا ما قام احدا بالتسجيل في مرحلة خاطئة وبداية من هذا العام لن يتم ترقيم اي العب  بطولة ويجب التاكد من

 .بدون بطاقة القيد

 
 

 السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

 االسبرنت سباق  +Elite +16 2005// العمومي 

 االسبرنت سباق  U23 // 23-22-21-20-19-18 1998–1999–2000–2001–2002 –2003 23تحت 

 االسبرنت سباق  Juniors (U19)  18-19 2113–2112-(19تحت )الناشئين 

 سباق السوبر اسبرنت  Youth (U17) - 17-16 2004 –2005( 10تحت )الشباب  

 سباق السوبر اسبرنت  Youth (U15) -  15-14 2006 –2007(11تحت )الشباب 

 سباق االبطال U13 13-12 2008-2009 – 13تحت 

 سباق االبطال U11 11-10 2010-2011 – 11تحت 

 سباق االبطال U9 9-8-7 2012-2013-2014 – 9تحت 

AG 18-19 19-18 2002-2003 

 سباق سوبر اسبرنت 

 سباق اسبرنت

AG 20-29 29-20 1992-2001 

AG 30-39 31-39 1982-1991 

AG 40-49 41-49 1981-1902 

AG 50-59 11-19 1901-1962 

AG 60-69 61-69 1961-1912 

AG 70-79 01-09 1911-1942 

AG 80-89 81-89 1941-1932 

 



 ملخص المراحل 
 

 الكبار واالبطال
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                       سباق ابطال الدواثلون 1

                       سباق ابطال الترايثلون 3

                       سباق ابطال االكواثلون 1

                     سباق السوبر اسبرنت ترايثلون 4

                     سباق السوبر اسبرنت دواثلون 1

                     سباق السوبر اسبرنت اكواثلون 6

                       سباق االسبرنت ترايثلون 1

                       سباق االسبرنت اكوابايك 8

 
 االيدج جروب
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                         السوبر اسبرنت دواثلونسباق  3

                         سباق السوبر اسبرنت ترايثلون 0

                         سباق السوبر اسبرنت اكواثلون 1

                       سباق االسبرنت ترايثلون 1

                         سباق االسبرنت اكوابايك 5



 

  الخرائط و المسار التوضيحي

 

  :درجة حرارة الجو المتوقعة

 درجة مئوية 04

 

 :السباحة
 داخل الشاطئ العام

 

 :درجة حرارة المياه

 درجة مئوية تقريبا 21

تقاس درجة حرارة المياه قبل 

انطالق البطولة بساعة لتحديد 

استخدام بدلة المياه الساقعة من 

 wetsuitعدمه 
 

 

 :الدراجات

 طريق كورنيش السويس

 مسار مستوي 

 

 :الجري

 موازي لسور الشاطئ العام

 مسار مستوي 

 

 
 



 رسوم االشتراكات
 

 السباقات 
 جميع السباقات

 للحر لألندية

 جنية 411 جنية U9 281 – سنوات 9سباق تحت 

 جنية 411 جنية U11   281– سنة 11سباق تحت 

 جنية 411 جنية U13  281–سنة  13سباق تحت 

 جنية 411 جنية Youth U15  281 – 11تحت  سباق الشباب

 جنية 411 جنية Youth U17  281 –11تحت  الشبابسباق 

 جنية 411 جنية Juniors (U19) 281 – سنة 19سباق تحت 

 جنية 411 جنية U23 281 – سنة 23سباق تحت 

 جنية 411 جنية Elite 281-العمومي 

 جنية 411 جنية 281  سباق مراحل سنية

 جنيها 342                                  لالتحاد النادي/  للهيئة السنوي االشتراك رسم 

 جنية 149 بطاقة قيد+ رسم اشتراك العب تابع للنادي او للهيئة 

 جنية 210 بطاقة قيد+ رسم اشتراك العب حر او بارا ترايثلون 

                                   االتحاد من المعتمدة بطاقة
 

  ( 2121يوليو  1اعتبارا من )%  14 المضافة القيمة ضريبة شامله االسعار جميع:   ملحوظة

 

 :هام جدا

  التسجيل باالستمارة االلكترونية جزء ال يتجزء من عملية التسجيل وان تسديد الرسوم فقط ال يعني التسجيل بالبطولة مطلقا 

 برجاء االلتزام بالمواعيد المحددة. 



 االشتراك شروط
 

 رياضية ومسابقات أنشطة أي فى المشاركة من تمنعه اصابات او امراض اي من خالي انه و صحيا بسالمته إقرار على الالعب يوقع 

 الهوائية الدراجات أنواع من نوع بأي باالشتراك يسمح. 

 سباقه انطالق قبل للمنظمين القيد بطاقة تسليم بدون العب اي يشارك ال 

 البطولة في المشاركين والمتسابقين واألندية الهيئات مسؤولية الدراجات. 

 بالدراجات الخاص الرأس واقي دون العبة أو العب أي باشتراك يسمح ال. 

 البطولة في مشتركة هيئة كل مع مندوب يتواجد. 

 (اربعة العبيين على االقل – العبيين ثالثة من ألكثر المرحلة اكتملت إذا فقط وميداليات)  األولى الثالثة المراكز ألصحاب شهادة 

 معلنة تعديالت باخر الدولي االتحاد قانون تطبيق يتم. 

 مع التتويج قبل دقيقة 22 لمدة فقط المكتوبة الشكاوي و االعتراضات باب فتح يتم و  ساعة بنصف بالسباق متسابق اخر دخول بعد النتيجة اعالن يتم 

 .النتيجة في خطأ ثبوت حالة في فقط المبلغ يرد و. جنيها 022 رسم دفع

 منطقة حرم في مدربهم أو أمورهم أولياء تواجد العبة او العب اي نتيجة الغاء يتم و. التحكيم و النتائج منطقة حرم في يتواجد من كل نتيجة إلغاء يتم 

  .التحكيم و النتائج
 يتم الغاء نتيجة كل العب او العبة غير مطبقين لالجراءات الوقائية واالحترازية. 

 االشتراك لرسوم مسدد غير العب أي باشتراك يسمح ال. 

  البطولة إال بالكارينه فيال يحق الي العب االشتراك. 

 جنيها على كل تعديل ..0غرامة : للتعديالت والتغيرات بعد الدفع والتسجيل. 

 الساعة الخامسة عصرا 3.30 ديسمبر 32 الخميس: اخر موعد لدفع االشتراكات. 

  التاسعة مساءاالساعة  3.30 ديسمبر 32 الخميس: للتسجيل باالستمارة االلكترونيةاخر موعد. 

 
 :القاهرة خارج الهيئات تسجيل

 

في الفترة تقع خارج محافظة القاهرة يوجد خدمة تحويل رسوم االشتراك للبطولة عبر فودافون كاش  التيوالهيئات الرياضية  األنديةتيسيراً على جميع 

 .حيث انه تم تغيير الرقم السابق. االتحاد او البريد االلكتروني لمعرفة التفاصيلاكتوبر فقط برجاء التواصل عبر صفحة  03- 32من 

 



 التسجيل تعليمات

 
 0200 يونيو 12 حتى سارية للترايثلون المصري االتحاد من العب قيد بطاقة على مسبقا حصل الالعب يكون أن 

 عليك و التسجيل عملية من جزء هو بل بالبطولة التسجيل مطلقا يعني ال البطولة اشتراك تسديد) بالبطولة الخاص االشتراك بتسديد الالعب يقوم 

 (اإللكتروني التسجيل عدم حالة في نتيجة على الالعب يحصل لن أو اإللكترونية التسجيل استمارة وملئ التسجيل

 التسجيل استمارة في بالتسجيل الخاصة البيانات بإدخال الالعب يقوم 

 بثالثة ايام البطولة انطالق قبل البدء قائمة بوضع المنظمة اللجنة تقوم . 

 برجاء التأكد بادخال البيانات الصحيحة حيث يؤخذ فقط بالتسجيل االول لكل مشارك والغي التسجيالت التالية وفقا للتاريخ والوقت. 

  الرسالة يعد التسجيل الغي حتى وان كان المشارك برجاء التأكد من استالم رسالة البريد االلكتروني بالبيانات الصحيحة وفي حالة عدم تلقي هذه

 .مسددا للرسوم

 الصحيحة،  برجاء التأكد من ادخال سنة الميالد صحيحة طبقا لبطاقة القيد او اثبات الشخصية وفي حالة التسجيل في مرحلة ال تتوافق مع سنة الميالد

 . تعد هذه الحالة غش و يشطب المشارك من البطولة

 اق ببطاقة القيدالترقيم يوم السب. 

 

 :االعتراضات واالحتجاجات
  جنية رسوم االعتراض وتسترد في حالة ان كان االعتراض صحيحا 022تقدم االعتراضات مكتوبة فقط مقابل دفع. 

  اشهر مع غرامة  6عن  يتم شطب نتيجته ايقافه لمدة ال تقلالحكم عمله، اثناء اداء  التحدث الى الحكام او اعتراضهميتم شطب نتيجة اي العب في حالة

 .جنيها 2222

 يتم شطب نتيجة اي العب في حالة قيام ولي امره او مدربه بالتحدث الى الحكام او اعتراضهم مع االيقاف والغرامة. 

 

 

 

 للتسجيل برجاء الضغط هنا
 

 

https://forms.gle/HVMve6dTYinSqtMv9
https://forms.gle/HVMve6dTYinSqtMv9


 االحترازيةالوقائية واالجراءات 
 

 االعداد منطقة خارج الحرارة قياس. 

 الترقيم حكم اتجاه عكس الوجه – الكمامة يرتدي ال لمن ترقيم وال الكمامة باستخدام الترقيم. 

 ترقيم وبدون كمامة بدون التبديل منطقة لن يسمح بدخول. 

 الحكم امام للخوذة الذاتي الكشف. 

 المنافسة خارج وقت اي في الكمامة ارتداء. 

 السباقات وبعد قبل الكمامة ارتداء. 

 كماكة من اكثر العب كل بحوزة يكون أن رجاءاو الكمامة باستخدام التتويج. 

 

 التعليمات الفنية

 
 الساعة ضد دراجات باستخدام لالعبين مسموح غير  (TT bike ) 

 بتركيب مسموح غير  (Handlebar Aero ) 

 بالسحب   فيها مسموح السباقات وأن الدولي االتحاد قوانين بناء وذلكDraft-legal 

 اذا كانت توقيتات االنطالقات مختلفة العكس أو السيدات خلف بالسحب للرجال مسموح غير 

 هخلف باالحتماء العب الخر مسموح فغير العب اخر علي لفة بعمل العب اول قيام حالة فى. 

 بتركيب لالعبين مسموح  (Aerobar  )فقط بالترايثلون الخاص. 

 باستخدام لهم مسموح السنية المراحل لسباقات بالنسبة  (TT bike & Handlebar Aero )أن بشرط(  األوليمبية)  القياسية المسافة سباقات في 

 TT)  استخدام بعدم األساسية المراحل قانون فيطبق األساسية المراحل سباقات مع السنية المراحل سباق انطالق حالة وفي منفصل سباق يكون
bike & Handlebar Aero) 

  حرارة المياه قبل انطالق السباقات بساعة واحدة لتحديد السماح بلبس بدلة المياه الساقعة من عدمه تقاس درجة(Wet-suit ) 

  ويشطب كل مخالف لذلكخالل مرحلة الدراجات والجري وخالل عبور خط النهاية  يجب ان تغطى منقطة الصدر لالعب 

  شباب تكون بدلة السباق قطعة واحدة يكون الزمام او السوستة من الخلفوالناشئين وال 01سباقات العمومي وتحت . 

 



 
 غير مسموح في سباقات التلزيق : دراجة ضد الساعة

draft-legal 

 

 
 

مسموح باستخدام هذا الشكل المغلق في 

سباقات التلزيق بشرط ان ال تتعدى 

 المقابض

 
غير مسموح باستخدام هذا الشكل في سباقات 

 التلزيق بشرط 

 فقط مسموح في سباقات عدم االحتماء

Draft-illegal 

 
غير مسموح في سباقات  –دراجة طريق باستخدام ايرو بار 

 التلزيق

 
 

 المسافة المسموح بها بين كل دراجة واالخرى في المسافة القياسية هي عشرة امتار

 draft-illegalفقط في سباقات عدم االحتماء 



 لالتصال بنا

 

 :للتواصل معنا و االشتراكات برجاء مراستلنا على البريد االلكتروني التالي

trieginfo@gmail.com 

 

 

 

 
 

   

 في انتظاركم  --- مساعدتكم يسعدنا

mailto:trieginfo@gmail.com

