
 

 

9162مارس  61السويس  - للدواثلونبطولة الجمهورية   
كم جري م311 –كم دراجات 3 -م كم جري 111/ دواثلونكيدز :المسافات  

 

 

 سنة بنات 69تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس رنا ناصر 49'019 1

 حر سلمى عبد الفتاح حمدي 45'21'0 2

 حر خديجة احمد محمد 54'21'0 3

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس هال اسامة حسب النبي 56'21'0 4

 نادي الشركة الشرقية للدخان سما عبد الجليل  55'22'0 5

 حر عائشة عزيز 59'22'0 6

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عمرو فتحيمريم  20'23'0 7

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس نور كريم عدلي 44'27'0 8

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس رودينا ياسر 59'27'0 9

 DNF نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس نور نعيم شكري 

 

 

  سنة بنين 69تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر  كريم هشام عبد الستار  25'20'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عبد الرحمن اشرف 05'21'0 2

 حر  احمد محمد 01'20'0 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس مصطفى حسين 15'22'0 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس زياد عمرو 41'22'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس يوسف أحمد عبدالمنعم عبدالنبي 41'22'0 5

 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد عبدهللا 

 الالعب احمد محمد ليس لديه الحق في الميدالية الذهبية بسبب ادخال المرحلة الخاطئ

 و لذلك قررت اللجنة الفنية اعطائة البرونزية مكرر 

 

 سنة بنات 61تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس جنة سامح محمد 28'23'0 1

 حر البتول حسن 08'25'0 2

 حر حبيبية احمد محمد 37'27'0 3

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس سادين هاني ابراهيم  38'28'0 4

 DNF حر هنا الدمرداش 

 

 

 

 

 

 



 

 

9162مارس  61السويس  -بطولة الجمهورية للدواثلون   
م كم جري311 –كم دراجات 3 -م كم جري 111/ كيدز دواثلون:المسافات  

 

 

 سنة بنين 61تحت 

النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب  

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس اسامة عبد اللطيف 28'19'0 1

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عمر عبدهللا محمود 14'20'0 2

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عمار محمد عبد الرحيم 16'20'0 3

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس عبد الرحمن محمد انور 44'20'0 4

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر حسين  00'21'0 5

 حر حمدي عبدالفتاح حمدي 47'21'0 6

العسكرية بالسويسالمؤسسة الرياضية  يوسف عادل 13'22'0 7  

 لمؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس معز محمد عبد هللا  18'22'0 8

 حر نور الدمرداش 25'22'0 9

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس محمود محمد انوار  41'22'0 10

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس معاذ الصغير 54'23'0 11

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس يوسف  عمر فتحي 25'25'0 12

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس معز محمد عبد الرحيم  49'25'0 13

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس بيشوي نعيم شكري 20'27'0 14

 لمؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس سيف احمد عبد المنعم  31'28'0 15

منتزه بدر الرياضي بالسويسنادي  مهند هشام محمد 53'40'0 16  

 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عبد الرحمن ياسر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


