
 
 

 ( 9)رقم  – 9102 للترايثلون والباراترايثلونبطولة الجمهورية 

 9102ديسمبر  92قرية لوسيندا 
 كل المراحل – الباراترايثلوننتائج 

 

 رجال ترتيب عام

 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 ترايثلونبارا  0.46.49 حر 99 اسالم حمدي سعيد 1

 بارا ترايثلون 0.49.22 حر 100 إبراهيم حافظ احمد  2

 

 

 حركي رجال

 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 بارا ترايثلون 0.46.49 حر 99 اسالم حمدي سعيد 1

 

 

 بصري رجال

 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 بارا ترايثلون 0.49.22 حر 100 إبراهيم حافظ احمد  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elimination EL استبعاد

 Disqualification DSQ / DQ شطب

 Did Not Finish DNF لم يكمل

 Did Not Start DNF غياب

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 9)رقم  – 9102 للترايثلون والباراترايثلونبطولة الجمهورية 

 9102ديسمبر  92قرية لوسيندا 
 كل المراحل – الترايثلون صغارنتائج 

 
 

 01تحت  بنات
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0:13:30 مدرسة العسكرية بالهايكستب 42 جنة أشرف محمد  1

 0:14:06 مدرسة العسكرية بالهايكستب 43 جنى سامح محمد على  2

 0:14:33 مدرسة العسكرية بالهايكستب 41 البيتول الحسن نصر الدين عبدالمنعم  3

 

 

 01اوالد تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0:11:28 منتزة بدر الرياضي  9 ياسين محمود محسن محود 1

 0:11:32 العسكرية بالسويسمدرسة  10 يوسف عادل عبدالعال 2

 0:12:03 مدرسة العسكرية بالسويس 1 اسام عبد اللطيف علي 3

 0:12:41 مدرسة العسكرية بالهايكستب 4 عمار محمد عبدالرحيم  4

 0:12:44 مدرسة العسكرية بالهايكستب 5 عمر عبدهللا محمود  5

 0:12:48 مدرسة العسكرية بالهايكستب 3 عبدالرحمن محمد أنور  6

 0:12:55 مدرسة العسكرية بالهايكستب 2 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر  7

 0:13:17 مركز شباب ناصر سوهاج 37 محمد مصطفى اسماعيل 8

 0:13:32 مدرسة العسكرية بالهايكستب 6 محمود محمد أنور  9

 0:14:25 اكاديمية بريلينس 36 يوسف محمد عبدالواحد  10

 0:14:29 مدرسة العسكرية بالسويس 7 الصغيرمعاذ محمد محمد  11

 0:14:49 مدرسة العسكرية بالسويس 28 سيف ابراهيم محمد ابراهيم  12

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ( 9)رقم  – 9102 للترايثلون والباراترايثلونبطولة الجمهورية 

 9102ديسمبر  92قرية لوسيندا 
 كل المراحل – الترايثلون صغارنتائج 

 

 09تحت  بنات
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0:12:29 مدرسة العسكرية بالسويس 44 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 0:12:50 مدرسة العسكرية بالهايكستب 46 سما مصطفى محمد عبدالكريم  2

 0:12:53 مدرسة العسكرية بالهايكستب 45 هال أسام حسب النبي  3

 

 

 

 09اوالد تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0:11:37 منتزة بدر الرياضي  17 محمد هانى أبراهيم السيد  1

 0:12:17 مدرسة العسكرية بالسويس 23 عبدالرحمن اشرف مصطفي محمد 2

 0:12:36 حر 21 أحمد محمد احمد عبد العزيز  3

 0:12:40 منتزة بدر الرياضي  26 مروان باسم  4

 0:12:57 مدرسة العسكرية بالسويس 20 ياسين احمد عزت 5

 0:12:59 مدرسة العسكرية بالسويس 25 محمد وليد عبد الحميد عبد الفتاح على 6

 0:13:07 مدرسة العسكرية بالهايكستب 8 مهند أيمن على محمد  7

 0:14:07 مركز شباب ناصر سوهاج 38 عمرو مصطفى اسماعيل 8

 0:14:48 اكاديمية بريلينس 15 عبدالرحمن محمود عبدالعزيز  9

DNS حر 22 بالل أيمن احمد محمد DNS 

DNS  اكاديمية بريلينس 24 كريم هشام عبد الستار احمد فراج DNS 

DNS حر 39 ادم سامح DNS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 9)رقم  – 9102 والباراترايثلونللترايثلون بطولة الجمهورية 

 9102ديسمبر  92قرية لوسيندا 
 كل المراحل – الترايثلون سوبر اسبرنتنتائج 

 

 ترتيب عام سيدات
 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 11تحت شابات  0.40.25 نادي األسطول البحري 22 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

 11شابات تحت  0.41.33 مدرسة العسكرية بالهايكستب 24 نور على حامد على  2

 11بنات تحت  0.42.16 حر 30 ريهام حسن عارف 3

 11شابات تحت  0.42.37 اكاديمية استامينا 47 مريم حكيم 4

 11بنات تحت  0.44.04 مركز شباب العبور 28 نادين طارق صالح 5

 11بنات تحت  0.47.10 حر 27 حبيبه اسامه رمضان 6

DNF  منتزة بدر الرياضي  21 حبيبة على عمر محمد DNF  11بنات تحت 

DNS البنك األهلي 23 يارا محمد بيومى DNS  11شابات تحت 

 

 

 ترتيب عام رجال
 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 11شباب تحت  0.34.38 مدرسة العسكرية بالهايكستب 51 سيد شريف عبدالقادر 1

 11شباب تحت  0.34.39 مدرسة العسكرية بالهايكستب 57 احمد حسن محمد 2

 11شباب تحت  0.34.54 مدرسة العسكرية بالهايكستب 19 محمد العجمي 3

 11شباب تحت  0.35.42 اكاديمية استامينا 17 سيف الدين رمضان عبد المرضى  4

 11اوالد تحت  0.35.57 البنك األهلي 12 يوسف محمد بيومى 5

 ذكور 24-20  0.36.19 مدرسة العسكرية بالسويس 65 محمد حامد محمد 6

 11شباب تحت  0.36.20 مدرسة العسكرية بالهايكستب 6 يوسف محمود السيد أحمد  7

 11تحت شباب  0.36.22 نادي األسطول البحري 14 محمد هاني محمد عبد الحليم 8

 11شباب تحت  0.36.29 مدرسة العسكرية بالسويس 53 عمر محمد كارم 9

 11اوالد تحت  0.36.42 مدرسة العسكرية بالهايكستب 4 سيف محمد بكرى محمد  10

 11اوالد تحت  0.38.38 مدرسة العسكرية بالهايكستب 3 مصطفى حاتم مصطفى  12

 11شباب تحت  0.38.47 بالهايكستبمدرسة العسكرية  5 بالل محمد أحمد صبحي  13

 11اوالد تحت  0.39.55 حر 46 عمر محمد محمد خالد 14

 11اوالد تحت  0.39.56 حر 80 محمد شريف ابراهيم محمد 15

 11اوالد تحت  0.39.58 مدرسة العسكرية بالهايكستب 1 أحمد عبدهللا محمود  16

 11شباب تحت  0.39.58 بالهايكستبمدرسة العسكرية  8 عمرو سيد صبحي سيد  16

 11اوالد تحت  0.40.15 حر 40 مارتين متى 17

 11اوالد تحت  0.40.19 حر 36 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 18

 ذكور 29-25  0.40.20 مدرسة العسكرية بالسويس 66 محمود مصطفي سالم  رضون 19

 ذكور 39-35  0.40.23 حر 73 محمد السيد حسن ابوالوفاء 20

 11شباب تحت  0.40.24 مركز شباب العبور 37 حسام تامر فتحى 21

 11اوالد تحت  0.40.41 مدرسة العسكرية بالسويس 43 محمد السيد عبد الحميد محمد 22

 ذكور 24-20  0.40.51 جزيرة الورد بالمنصورة 16 احمد السيد الشربيني 23



 ذكور 19-15  0.41.11 بالهايكستبمدرسة العسكرية  9 محمود عبدهللا محمود  24

 ذكور 19-15  0.41.14 مدرسة العسكرية بالسويس 59 ابراهيم محمود ابراهيم 25

 ذكور 19-15  0.41.31 مدرسة العسكرية بالسويس 55 عبدالرحمن صالح عبدهللا محمد 27

 11اوالد تحت  0.41.32 مركز شباب العبور 42 محمد أسامة فؤاد 28

 11شباب تحت  0.41.45 مركز شباب العبور 18 عبد الحكيممازن محمد  29

 11شباب تحت  0.42.18 مركز شباب العبور 20 محمد أيمن عثمان 30

 ذكور 24-20  0.42.30 اكاديمية بريلينس 61 عبدالرحيم وحيد سلطان  31

 ذكور 19-15  0.42.44 حر 49 كريم محمد محمود محمد  32

 ذكور 49-45  0.43.05 اكاديمية بريلينس 75 وليد محمد فكرى عبيد  33

 ذكور 19-15  0.43.11 منتزة بدر الرياضي  10 عمر علي عمر محمد  34

 11اوالد تحت  0.43.17 مدرسة العسكرية بالهايكستب 2 أسالم هشام محمد على  35

 11شباب تحت  0.43.26 اكاديمية بريلينس 33 عادل وائل عادل عبدالوهاب  36

 ذكور 19-15  0.43.29 نادي األسطول البحري 56 الرحمن محمود ابراهيمعبد  37

 11شباب تحت  0.43.31 اكاديمية استامينا 48 زياد محمد احمد فكري 38

 ذكور 19-15  0.43.39 مدرسة العسكرية بالسويس 54 محمد خالد سعيد 39

 11اوالد تحت  0.43.41 اكاديمية استامينا 44 مروان حاتم 40

 11اوالد تحت  0.43.45 مدرسة العسكرية بالسويس 39 علي عبداللطيف علي 41

 ذكور 19-15  0.44.27 مدرسة العسكرية بالهايكستب 7 محمد محمود محمد  42

 ذكور 19-15  0.45.07 نادي األسطول البحري 58 هيثم طارق السعيد فتحي 43

 11اوالد تحت  0.45.15 مدرسة العسكرية بالسويس 11 زياد يس محمد يس 44

 ذكور 19-15  0.45.18 مدرسة العسكرية بالهايكستب 60 هادي حسام الدين مصطفى 45

 ذكور 19-15  0.46.04 مدرسة العسكرية بالسويس 50 عبد الرحمن حافظ احمد حافظ 46

 ذكور 34-30  0.46.27 مدرسة العسكرية بالسويس 70 خالد الشبكشي  47

 ذكور 19-15  0.47.15 مدرسة العسكرية بالسويس 52 موسي محمود السيد 48

 ذكور 24-20  0.47.39 حر 62 عبدهللا احمد الطاهر وجيه فؤاد  49

 11اوالد تحت  0.47.88 منتزة بدر الرياضي  45 يوسف محمد مصطفي  50

 ذكور 34-30  0.48.00 مدرسة العسكرية بالسويس 71 محمود رفعت 51

 ذكور 29-25  0.48.52 حر 68 محمد طلعت عبد السميع  52

   0.49.35 حر 78 محمد سيد زكي توفيق  53

 11اوالد تحت  0.49.36 مركز شباب العبور 35 أحمد هشام طلعت احمد 54

 ذكور 24-20  0.49.41 حر 63 امين محمود محمد 55

 ذكور 44-40  0.49.54 مدرسة العسكرية بالسويس 74 احمد محمد حسن منصور 56

 11اوالد تحت  0.51.36 مركز شباب ناصر سوهاج 38 الدين ادهم عبدالسميعسيف  57

 ذكور 59-55  0.52.30 جزيرة الورد بالمنصورة 76 حسن عبدالعزيز السندوبي 58

 ذكور 74-70  0.53.55 حر 77 كمال متولي محمد مندور 59

DNF  اكاديمية بريلينس 34 سيف الدين محمد عبدالواحد DNF  11اوالد تحت 

DNF اكاديمية استامينا 69 محمد زكريا عبد العزيز DNF  25-29 ذكور 

DNS مدرسة العسكرية بالسويس 15 مصطفى احمد محمد ياسين DNS  20-24 ذكور 

DNS نادي األسطول البحري 64 محمد هشام محمود سيد سعيد DNS  20-24 ذكور 

DNS  مدرسة العسكرية بالسويس 67 عمر مجدى احمد محمد DNS  25-29 ذكور 

DNS اكاديمية استامينا 41 حسام الدين مصطفى DNS  11اوالد تحت 

DNS  حر 79 أحمد جمال الدين توفيق ابراهيم DNS   

 

 



 
 

 ( 9)رقم  – 9102 للترايثلون والباراترايثلونبطولة الجمهورية 
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 01تحت  بنات
 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 11بنات تحت  0.42.16 حر 30 ريهام حسن عارف 1

 11بنات تحت  0.44.04 مركز شباب العبور 28 نادين طارق صالح 2

 11بنات تحت  0.47.10 حر 27 حبيبه اسامه رمضان 3

DNF  منتزة بدر الرياضي  21 حبيبة على عمر محمد DNF  11بنات تحت 

 

 01اوالد تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.35.57 البنك األهلي 12 يوسف محمد بيومى 1

 0.36.42 مدرسة العسكرية بالهايكستب 4 سيف محمد بكرى محمد  2

 0.38.38 مدرسة العسكرية بالهايكستب 3 مصطفى حاتم مصطفى  3

 0.39.55 حر 46 عمر محمد محمد خالد 4

 0.39.56 حر 80 محمد شريف ابراهيم محمد 5

 0.39.58 مدرسة العسكرية بالهايكستب 1 أحمد عبدهللا محمود  6

 0.40.15 حر 40 مارتين متى 7

 0.40.19 حر 36 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 8

 0.40.41 مدرسة العسكرية بالسويس 43 محمد السيد عبد الحميد محمد 9

 0.41.32 مركز شباب العبور 42 محمد أسامة فؤاد 10

 0.43.17 مدرسة العسكرية بالهايكستب 2 أسالم هشام محمد على  11

 0.43.41 اكاديمية استامينا 44 مروان حاتم 12

 0.43.45 العسكرية بالسويسمدرسة  39 علي عبداللطيف علي 13

 0.45.15 مدرسة العسكرية بالسويس 11 زياد يس محمد يس 14

 0.47.88 منتزة بدر الرياضي  45 يوسف محمد مصطفي  15

 0.49.36 مركز شباب العبور 35 أحمد هشام طلعت احمد 16

 0.51.36 مركز شباب ناصر سوهاج 38 سيف الدين ادهم عبدالسميع 17

DNF  اكاديمية بريلينس 34 سيف الدين محمد عبدالواحد DNF 

DNS اكاديمية استامينا 41 حسام الدين مصطفى DNS 
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 كل المراحل – الترايثلون سوبر اسبرنتنتائج 

 

 

 01تحت  شابات
 المرحلة الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 11شابات تحت  0.40.25 نادي األسطول البحري 22 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

 11شابات تحت  0.41.33 مدرسة العسكرية بالهايكستب 24 نور على حامد على  2

 11شابات تحت  0.42.37 اكاديمية استامينا 47 مريم حكيم 3

DNS البنك األهلي 23 يارا محمد بيومى DNS  11شابات تحت 

 

 

 

 01تحت  شباب
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.34.38 مدرسة العسكرية بالهايكستب 51 سيد شريف عبدالقادر 1

 0.34.39 مدرسة العسكرية بالهايكستب 57 احمد حسن محمد 2

 0.34.54 مدرسة العسكرية بالهايكستب 19 محمد العجمي 3

 0.35.42 اكاديمية استامينا 17 سيف الدين رمضان عبد المرضى  4

 0.36.20 مدرسة العسكرية بالهايكستب 6 يوسف محمود السيد أحمد  5

 0.36.22 نادي األسطول البحري 14 محمد هاني محمد عبد الحليم 6

 0.36.29 مدرسة العسكرية بالسويس 53 كارمعمر محمد  7

 0.38.47 مدرسة العسكرية بالهايكستب 5 بالل محمد أحمد صبحي  8

 0.39.58 مدرسة العسكرية بالهايكستب 8 عمرو سيد صبحي سيد  9

 0.40.24 مركز شباب العبور 37 حسام تامر فتحى 10

 0.41.45 مركز شباب العبور 18 مازن محمد عبد الحكيم 11

 0.42.18 مركز شباب العبور 20 محمد أيمن عثمان 12

 0.43.26 اكاديمية بريلينس 33 عادل وائل عادل عبدالوهاب  13

 0.43.31 اكاديمية استامينا 48 زياد محمد احمد فكري 14
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 ذكور 01-02
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.41.11 مدرسة العسكرية بالهايكستب 9 محمود عبدهللا محمود  1

 0.41.14 مدرسة العسكرية بالسويس 59 ابراهيم محمود ابراهيم 2

 0.41.31 مدرسة العسكرية بالسويس 55 صالح عبدهللا محمدعبدالرحمن  3

 0.42.44 حر 49 كريم محمد محمود محمد  4

 0.43.11 منتزة بدر الرياضي  10 عمر علي عمر محمد  5

 0.43.29 نادي األسطول البحري 56 عبد الرحمن محمود ابراهيم 6

 0.43.39 مدرسة العسكرية بالسويس 54 محمد خالد سعيد 7

 0.44.27 مدرسة العسكرية بالهايكستب 7 محمد محمود محمد  8

 0.45.07 نادي األسطول البحري 58 هيثم طارق السعيد فتحي 9

 0.45.18 مدرسة العسكرية بالهايكستب 60 هادي حسام الدين مصطفى 10

 0.46.04 مدرسة العسكرية بالسويس 50 عبد الرحمن حافظ احمد حافظ 11

 0.47.15 مدرسة العسكرية بالسويس 52 موسي محمود السيد 12

 

 ذكور 91-91
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.36.19 مدرسة العسكرية بالسويس 65 محمد حامد محمد 1

 0.40.51 جزيرة الورد بالمنصورة 16 احمد السيد الشربيني 2

 0.42.30 بريلينس اكاديمية 61 عبدالرحيم وحيد سلطان  3

 0.47.39 حر 62 عبدهللا احمد الطاهر وجيه فؤاد  4

 0.49.41 حر 63 امين محمود محمد 5

DNS مدرسة العسكرية بالسويس 15 مصطفى احمد محمد ياسين DNS 

DNS نادي األسطول البحري 64 محمد هشام محمود سيد سعيد DNS 

 

 ذكور 91-92
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.40.20 مدرسة العسكرية بالسويس 66 محمود مصطفي سالم  رضون 1

 0.48.52 حر 68 محمد طلعت عبد السميع  2

DNF اكاديمية استامينا 69 محمد زكريا عبد العزيز DNF 

DNS  مدرسة العسكرية بالسويس 67 عمر مجدى احمد محمد DNS 

 

 ذكور 01-01
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.46.27 مدرسة العسكرية بالسويس 70 خالد الشبكشي  1

 0.48.00 مدرسة العسكرية بالسويس 71 محمود رفعت 2

 

 



 

 
 

 ( 9)رقم  – 9102 للترايثلون والباراترايثلونبطولة الجمهورية 

 9102ديسمبر  92قرية لوسيندا 
 كل المراحل – الباراترايثلوننتائج 

 

 ذكور 01-02
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.40.23 حر 73 محمد السيد حسن ابوالوفاء 1

 

 ذكور 11-11
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.49.54 مدرسة العسكرية بالسويس 74 حسن منصوراحمد محمد  1

 

 ذكور 11-12
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.43.05 اكاديمية بريلينس 75 وليد محمد فكرى عبيد  1

 

 

 

 ذكور 11-12
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.52.30 جزيرة الورد بالمنصورة 76 حسن عبدالعزيز السندوبي 1

 

 ذكور 11-11
 الزمن الهيئة/ النادي  المتسابق المتسابقة/ اسم المتسابق  الترتيب

 0.53.55 حر 77 كمال متولي محمد مندور 1

 


