
 
 

 0202فبراير  8قرية لوسيندا  -( 5)رقم  – 0202 للدواثلونبطولة الجمهورية 
   دواثلونمسافة السوبر اسبرنت نتائج 

 

 بنات 41تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.52.20 المدرسة العسكرية بالهايكستب 482 61 مربم عمرو فتحي  1

 0.53.13 حر 1011 63 أحمدبسملة سعيد  2

 0.58.00 اكاديمية بريلينس 1118 62 مريم وليد على ابو الفتوح 3

 

 اوالد 41تحت 
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.38.17 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 55 عبدالرحمن علي حامد  1

 0.38.34 العسكرية بالسويسالمدرسة  84 48 علي عبداللطيف علي 2

 0.40.19 المدرسة العسكرية بالهايكستب 319 52 أحمد عبدهللا محمود  3

 0.40.41 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 49 أسالم هشام محمد على  4

 0.41.05 المدرسة العسكرية بالسويس  47 احمد محروس انور 5

 0.41.20 اكاديمية بريلينس 842 56 كريم هشام عبد الستار احمد فراج  6

 0.43.00 المدرسة العسكرية بالسويس  53 زياد يس محمد يس 7

 0.43.05 المدرسة العسكرية بالسويس 804 51 سعد الدين احمد سعد 8

 0.45.28 مركز شباب العبور 890 60 مروان وليد جمعه عوض 9

 0.49.41 بريلينساكاديمية  862 54 سيف الدين محمد عبدالواحد محمود  10

 0.50.22 اكاديمية بريلينس 952 59 زياد محمد عبد الحميد فرج 11

 0.52.04 المدرسة العسكرية بالسويس  57 يوسف أحمد عبدالمنعم  12

 0.53.00 اكاديمية بريلينس 953 50 عمرو محمد عبد الحميد فرج 13

 1.06.30 المدرسة العسكرية بالسويس  58 مهند احمد عبده احمد  14

 

 ذكور 45-41
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.44.58 مركز شباب العبور 883 1 مريهان مدين منصور شعبان 1

 0.50.12 اكاديمية بريلينس 860 2 منة هللا هشام عبدالستار احمد فراج  2

 0.54.51 حر 867 3 رويدا أشرف محمد  3

 DNS مركز شباب العبور 885 4 شفيق نادين طارق صالح 

 DNS نادي بنك األهلى المصري 446 23 يارا محمد بيومى 
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 ذكور 45-41
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.34.16 المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 17 يوسف محمود السيد أحمد  1

 0.34.44 منتزة بدر الرياضي  1085 9 أحمد شهم محمد عيسي  2

 0.34.59 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 20 بالل محمد أحمد صبحي  3

 0.37.32 البحرينادي األسطول  918 22 ابراهيم محمود ابراهيم 4

 0.37.35 اكاديمية بريلينس 843 7 عادل وائل عادل عبدالوهاب  5

 0.37.48 المدرسة العسكرية بالسويس 222 11 عبد الرحمن صالح عبد هللا محمد عمر  6

 0.38.00 مركز شباب العبور 882 15 مازن محمد عبد الحكيم  7

 0.39.07 حر 1055 10 احمد راتب شعبان 8

 0.39.09 حر 1054 18 روؤف مصطفيكريم  9

 0.39.11 منتزة بدر الرياضي  903 14 كريم أحمد مصطفي عارف  10

 0.39.25 نادي األسطول البحري 946 6 هيثم طارق السعيد فتحي 11

 0.39.56 المدرسة العسكرية بالهايكستب 814 5 هادي حسام الدين مصطفي 12

 0.39.58 حر 897 8 يوسف رؤف مصطفي 13

 0.47.25 المدرسة العسكرية بالسويس 217 16 زياد محمد عبد المنعم عبد النبي 14

 0.53.41 اكاديمية بريلينس 846 12 أحمد محمد عبد الحميد  15

 

 اناث 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم ةاسم الالعب الترتيب

 0.49.09 حر 736 26 همسه خالد عبدالرحمن 1

 0.51.07 حر 1121 25 بدرالشيماء محمد  2

 DNS نادي بنك األهلى المصري 321 27 ميار محمد بيومى 

 DNS حر 666 24 مريم عبدالجواد عبدالعليم 

 

 ذكور 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.35.45 المدرسة العسكرية بالسويس  31 عمر حسين شبل 1

 0.36.00 المدرسة العسكرية بالسويس 11 33 اسالم طارق 2

 0.36.57 المدرسة العسكرية بالسويس 881 29 كريم عز العرب علي بكري  3

 0.40.25 حر 896 32 يوسف جمال سيد عبدالعزيز 4

 0.44.21 حر 365 28 طاهر هشام 5

 0.45.53 اكاديمية بريلينس 849 30 مصطفى شريف مصطفى ابراهيم  6
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 ذكور 05-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.35.01 حر 687 37 بالل وزير نافع 1

 0.35.56 المدرسة العسكرية بالسويس 241 34 ابراهيم فهمي  2

 0.36.54 المدرسة العسكرية بالسويس 242 35 امير رجب محمد امام 3

 0.39.44 حر 571 36 يحيي جمال سيد عبدالعزيز 4

 0.45.34 حر 1111 46 عبدالحميد حسن احمد الصياد  5

 DNS اكاديمية استامينا 1117 38 عمر عماد حمزة عالم  

 

 ذكور 02-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.45.07 حر 1056 39 محمود محمد بدر  1

 

 ذكور 05-01
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم اسم الالعب الترتيب

 0.44.05 حر 1120 41 يوسف محمد عبد الحميد علي 1

 0.56.09 حر 870 40 محمد صالح عبد المنعم احمد  2

 

 ذكور 15-11
 الزمن الهيئة/ النادي  القيد ترقيم الالعباسم  الترتيب

 0.42.19 حر 1062 45 صبحي علي ابو المعاطي 1

 0.45.08 مركز شباب العبور 957 44 أحمد محمد خضري محمد  2

 0.52.13 اكاديمية استامينا 1098 43 مصطفي عبد الرحمن محمد 3

 DNF اكاديمية بريلينس 949 42 وليد محمد فكرى عبيد  

 

 

 

 

 Elimination EL استبعاد

 Disqualification DSQ / DQ شطب

 Did Not Finish DNF لم يكمل

 Did Not Start DNF غياب

 


