
    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 سنوات بنات 02تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  781 21.21 البتول الحسن نصر الدين  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1165 21.21 فريده احمد عزت محمد 2

 حر 1204 21.51 نور سعيد فؤاد محمد 3

 حر 1205 22.11 فريدة سعيد فؤاد محمد  4

 حر 1208 21.11 عاليا احمد محمد جالل 5

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1076 21.71 جنى رمضان السيد احمد  6

 حر 1224 21.71 جودي هيثم حمدي محمد 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1190 21.11 حبيبة محمد عبدهللا 8

 حر 1293 21.21 ليلي مدحت محمود عبد الرشيد 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 1159 15.11 ساندي محمود السيد الحادي 10

 حر ? 12.55 تيا سامح محمد 11

 

 

 

 سنة بنات 00تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 151 22:21 صالح السيد عيد رنا محمد 1

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  511 22:21 جنة اشرف محمد  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 211 22:11 سلمي احمد حسن سيد 3

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  721 22:51 هال اسام حسب النبي  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 152 21:51 جني محمد صالح السيد 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 2211 21:21 رودينا ياسر فؤاد 6

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  121 21:11 جني سامح محمد علي  7

 حر 2521 21:51 لوجين ايهاب السيد محمد  8

 نادي األهلي السكندري 2277 25:51 رويم ياسر عناية هللا 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 2222 25:21 كنزي محمود السيد الحادي 11

 المدرسة العسكرية بالسويس 2212 25:52 نور محمد زكي عبد الحٌمد 11

 اكاديمية استامينا 2252 27:15 الرا ياسر جمال الدين عامر 12

 حر ? 27:75 رحمة هللا بالل محمد  13

 المدرسة العسكرية بالسويس 111 21:55 ملك احمد محمود  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 سنوات اوال 02تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  476 22.21 ياسين محمود محسن  1

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  401 22.17 محمود محمد أنور  2

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  911 22.71 احمد طاهر عبدالحليم  3

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  389 22.15 عبدالرحمن محمد أنور  4

 بالسويسالمدرسة العسكرية  714 21.12 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 21.77 معاذ محمد محمد الصغير 6

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  739 21.12 مهند هشام محمد  7

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  269 25.25 يوسف مصطفى محمد  8

 السكندري نادي األهلي 1195 25.22 حمزة محمد محمود علي 9

 حر 1211 25.25 محمد احمد سيد فهمي 10

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  477 25.22 معز محمد عبدالرحيم             11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1135 25.11 حامد عمرو حسن النجار 12

 حر 1212 25.72 عمر سمير محمد نبيل 13

 مركز شباب العبور 1277 25.71 آنس أحمد عبدالمنعم مصطفى  14

 اكاديمية استامينا   27.12 تيام محمد أحمد 15

 حر 1210 21.21 يوسف احمد عزت  16

 حر 1203 21.21 احمد هيثم حمدي محمد 17

 حر 1214 21.55 حازم احمد محمود محفوظ 18

 اكاديمية استامينا   21.57 تميم محمد أحمد 19

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1069 22.25 زكريا طارق زكريا محمد  20

 حر 1209 21.11 عمار محمد صالح شلبي 21

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1201 11.52 يحيى طارق زكريا محمد 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 سنة اوالد 00تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر   11:05 أحمد عبد العزيزأحمد محمد  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 413 11:09 اسام عبد اللطيف على 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 871 11:10 محمد وليد عبد الحميد عبد الفتاح 3

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1051 11:20 مروان باسم حسين  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 724 11:28 معاذ محمد عبدهللا 5

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  904 11:32 انس محمود فاروق   6

 نادي األهلي السكندري 1139 11:35 عبدالرحمن محمد سعيد 7

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  442 11:42 عمار محمد عبدالرحيم  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 723 11:45 يوسف عادل عبد العال 9

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  267 12:05 محمد هاني ابراهيم  10

 حر 956 12:11 كريم احمد محمد خضرى 11

 حر 845 12:15 محمد هيثم سمير عبد السميع 12

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  384 12:21 عمر عبدهللا محمود  13

 المدرسة العسكرية بالسويس 990 12:25 فؤاد محمد فؤاد محمد الطيب 14

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1283 12:32 يوسف تامر ابو شوشة  15

 مركز شباب العبور 1116 12:37 سيف حسام السيد محمد  16

 المدرسة العسكرية بالسويس 985 13:10 سيف ابراهيم محمد ابراهيم  17

 حر 1221 13:18 مروان محمد فايز  18

 نادي األهلي السكندري 1138 13:20 حمزة كمال محمد احمد 19

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1283 13:25 احمد  شادي نبيل  20

 مركز شباب العبور 891 13:28 عبدالرحمن حسام الدين محى  21

 مركز شباب العبور 1276 13:30 مروان أحمد عبدالمنعم مصطفى 22

 نادي األهلي السكندري 1146 13:40 نور الدين حسنين محمد 23

 حر  13:59 ياسين عبد العزيز سمير  24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 سنة بنات 01تحت 
 الهيئة/ النادي  القيدرقم  الزمن رقم المتسابق اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 52 32.10 75 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب 271 35.16 76 روميساء عبدالعزيز لبيب  2

 نادي األهلي السكندري 1011 41.39 79 بسملة سعيد احمد محمد 3

 حر 1213 42.00 80 شيرين احمد سيد فهمي 4

 حر  42.15 82 جودي علي محمد  5

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  960 44.09 78 حبيبة عمر علي عمر  6

 اكاديمية استامينا 1298 45.32 81 چني تامر سيد يحيي العدوي 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 664   77 سماء عبدالجليل محمد  

 

 

 

 01 شبابات تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن رقم المتسابق اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 793 30.59 73 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  377 32.19 70 نور على حامد  2

 مركز شباب العبور 885 37.49 74 نادين طارق صالح شفيق  3

 اكاديمية استامينا   39.10 87 ريهام حسن مصطفى  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 745 41.30 71 هناء سعيد رزق 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 747 41.50 72 مني سيف رجب 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 سنة اوالد 01تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن رقم المتسابق اسم الالعب الترتيب

 اكاديمية استامينا 1079 29.24 51 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 1

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  684 30.38 38 اسالم هشام محمد علي  2

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  272 31.13 32 عبدالرحمن على حامد  3

 حر 1176 31.58 56 ادهم رمضان ابراهيم 4

 اكاديمية استامينا 991 32.13 48 مارتن متى جرجس 5

 نادي األهلي السكندري 1009 32.37 49 كريم مصطفي كامل عبد الحميد 6

 اكاديمية استامينا 1299 32.46 69 على مصطفى كمال الدين عبد الغفار 7

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1287 33.08 67 ميسرة خالد محمد متولي  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 33.21 30 على عبد اللطيف على 9

 مركز شباب العبور 888 33.32 42 احمد هشام احمد طلعت 10

 المدرسة العسكرية بالسويس 677 34.01 37 حمزه احمد حسن سيد 11

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  391 34.07 34 احمد عبدهللا محمود  12

 مركز شباب العبور 890 34.12 44 مروان وليد جمعه عوض 13

 حر 1219 34.15 61 امير عماد فؤاد بشاي 14

 مركز شباب العبور 889 34.18 43 حسام تامر فتحي محمود  15

 اكاديمية استامينا 1084 34.2 52 ادم سامح مجدي صاءب 16

 المدرسة العسكرية بالسويس 672 34.35 36 ياسين احمد عزت محمد  17

 المدرسة العسكرية بالسويس 409 34.36 35 سعدالدين أحمد سعد محمد  18

 المدرسة العسكرية بالسويس 1094 35.36 53 احمد محروس انور احمد 19

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  382 35.59 33 عبدالرحمن رمضان كامل  20

 مركز شباب العبور 952 36.00 45 زياد محمد عبد الحميد فرج  21

 نادي األهلي السكندري 1136 36.11 54 عبدالرحمن ياسر عناية هللا  22

 المدرسة العسكرية بالسويس 49 36.37 31 عبد الرحمن اشرف مصطفى 23

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1286 37.45 66 ادم كريم غريب  24

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  1285 38.04 65 محمد إبراهيم محمد  25

 المدرسة العسكرية بالسويس 833 38.11 41 أحمد محمد أحمد خميس 26

 مركز شباب العبور 1251 38.59 64 أحمد عمرو أحمد محمود  27

 مركز شباب العبور 1250 39.01 63 زياد طلعت إبراهيم  28

 المدرسة العسكرية بالسويس 830 39.28 40 يوسف وائل طه محمد السبال 29

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1078 43.08 50 عمرومصطفى اسماعيل عبد العال  30

 المدرسة العسكرية بالسويس 984 43.4 47 زياد يس محمد يس 31

 حر 1207 45.4 60 الحسين محمد عادلعادل  32

 نادي األهلي السكندري 1196 45.52 59 أمام مؤمن سعيد محمد 33

 حر 1295 47.21 68 محمد علي محمد علي 34

 مركز شباب العبور 1177 48.27 57 محمد احمد محمد كمال  35

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 

 01شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 26.43 سيد شريف عبدالقادر 1

 نادي األسطول البحري 164 26.55 احمد هاني محمد عبد الحليم 2

 اكاديمية استامينا   27.34 سيف رمضان 3

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  738 28.06 بالل محمد احمد صبحي  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 416 28.19 عمر محمد كارم علي 5

 نادي بنك األهلى المصري 315 28.47 يوسف محمد بيومي  6

 نادي األسطول البحري 1110 29.17 يوسف عمرو عبد الوهاب 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 101 29.23 مارك متى جرجس 8  

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  45 29.40 سيف محمد بكري  9

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  270 29.49 يوسف محمود السيد  10

 حر 1256 29.53 عمر وليد البحيري 11

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  380 30.13 مصطفي حاتم مصطفي  12

 حر ? 30.26 عبد الرحمن أحمد مختار  13

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  385 30.32 محمود عبدهللا محمود  14

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 350 30.37 محمد احمد محمود العجمي 15

 حر 1202 31.00 عمر فؤاد محمد فؤاد 16

 المدرسة العسكرية بالسويس 716 31.22 موسي محمود السيد 17

 حر 1206 31.46 هاني عزت ابو الخيرفادي  18

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب 1278 32.00 يحي محمد محمد انور  19

 مركز شباب العبور 887 32.10 محمد أسامه فؤاد الحكيم  20

 نادي األهلي السكندري 1008 32.13 مهاب تامر احمد سامي 21

 استامينااكاديمية    32.42 مروان حاتم حسن 22

 المدرسة العسكرية بالسويس 64 32.49 يوسف ياسر فؤاد  23

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب 961 33.41 عمر على عمر  24

 مركز شباب العبور 1249 33.59 أحمد صالح محمد أحمد  25

 المدرسة العسكرية بالسويس 661 34.11 محمد عبد الجليل محمد محمد 26

 المدرسة العسكرية بالسويس 415 35.11 احمد مصطفي ناجح احمد 27

 المدرسة العسكرية بالسويس 875 36.21 شهاب محمود محمد 28

 حر 1220 36.28 كريم عماد فؤاد بشاي 29

 مركز شباب العبور 1231 36.40 يوسف وليد محمد أحمد  30

 حر 1222 37.10 زياد محمد فايز عبد العزيز 31

 حر 1214 37.15 محمود احمد يحيياحمد  32

 اكاديمية استامينا 1099 37.25 محمود هشام محمود شوقي 33

 حر ? 37.39 يحيي طارق عبد السالم 34

 المدرسة العسكرية بالسويس 835 39.18 يوسف حسين محمود 35

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 

 

 

 01ناشئات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 203 31.27 جنه محمد حسين  1

 اكاديمية استامينا 1125 31.47 روان مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 2

 نادي بنك األهلى المصري 446 38.54 يارا محمد بيومي  3

 مركز شباب العبور 883 42.02 مريهان مدين منصور شعبان  4

 

 

 01ناشئين تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن الالعب اسم الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 40 27.19 خالد سيد غريب التايب 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 320 27.42 محمد ايمن ابو اليزيد عبد العزيز  درويش  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 884 28.10 زياد يونس محمد 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 29.19 عبدالقادرعبدالرحمن شريف سيد  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 418 30.17 احمد محمد عبد القادر حسن 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 882 30.40 مازن محمد عبد الحكيم  6

 نادي األسطول البحري 947 30.42 مينا هاني فؤاد  7

 مركز شباب العبور 1242 31.18 عبدهللا عصام أحمد توفيق  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 895 31.26 محمد ايمن عثمان 9

 نادي األسطول البحري 946 31.57 هيثم طارق السعيد 10

 حر 1227 34.37 هادي هاني طلعت حرب  11

 مركز شباب العبور ? 37.18 شفيق كمال شفيق يحيى  12

 شباب العبورمركز  1305 37.54 احمد محمد كمال امين  13

 مركز شباب العبور 846   أحمد محمد عبدالحميد فرج   

 المدرسة العسكرية بالسويس 1188   احمد محمود عبد النبي محمود   

 

 

 سيدات 02تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 بالسويسالمدرسة العسكرية  142 32.17 هايدي تيمور عبد الشافي حسن 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 312 39.54 لجين احمد محمود العجمي 2

 نادي بنك األهلى المصري 321 41.28 ميار محمد بيومي  3

 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 

 

 
 رجال 02تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  480 26.01 محمود حسن محمد  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 666 27.05 عمر عالء الدين عبد الحميد 2

 حر 1226 27.22 عصام مصطفي عبد الرحمن عبد الرحمن 3

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 942 27.28 محمد ياسر محمد زياده 4

 حر 590 28.03 عبدالرحمن ياسر محمد فرج 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 365 29.17 طاهر هشام حسن طاهر 6

 حر 866 29.23 محمود احمد محمد عبدهللا 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1153 29.25 إبراهيم محسن مدبولي السيد 8

 حر 1217 30.19 احمد محمد هاشم محمد 9

 حر 1306 31.40 عمر محمود أحمد 10

 مركز شباب العبور 1255 31.43 على أيمن عيد عبدالغني  11

 مركز شباب العبور 1241 33.15 عمر عبدالحميد محمود عبدالرحمن 12

 حر 1187 35.17 محمود سامي محمد عبدالعزيز 13

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1200   عزت احمد عزت محمد   

 

 

 عمومي سيدات
 الهيئة/ النادي  القيدرقم  الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 28.16 بسملة عبدالحميد السالموني 1

 نادي األسطول البحري 1108 34.26 رضوي عبد هللا محمد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 404 42.05 هنا طارق احمد محمد 3

 

 

 عمومي رجال
 الهيئة /النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 25.59 سيف الدين خالد مصطفي عابد حسنين اسماعيل  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1149 27.37 شريف ياسر محمد رشاد 2

 حر 1186 28.37 بالل صالح عثمان توفيق 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 286 28.49 امير محمد رجب 4

 نادي األهلي السكندري 1143 29.28 فؤادبالل السعيد  5

 حر 79 32.03 محمد سيد منصور محمد 6

 حر 1257 37.24 محمود سمير محمود العزب 7

 نادي األهلي السكندري 1140   احمد حسن مصطفي  

 المدرسة العسكرية بالسويس 1174   محمود اسامه رضوان محمد  

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 

 

 

 

 

 0سيدات ايدج جروب 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن الالعباسم  الترتيب

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 706 44.18 سارة نعمان محمد راشد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1170 46.28 مني محسن احمد محمد 2

 

 0سيدات ايدج جروب 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 اكاديمية استامينا   30.53 أميرة جالل محمود 1 

 اكاديمية استامينا   31.52 نوران احمد حلمى  2 

 

 2سيدات ايدج جروب 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1142 56.07 رحاب مصطفي بسيوني 1

 

 01-02ايدج جروب رجال 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 687 27.40 بالل وزير نافع حسن 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 27.50 احمد السيد الشربينى البذراوى 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 441 28.19 كريم عز العرب  3

 حر 1215 28.30 مصطفي جالل سيد محمد 4

 العسكرية بالسويسالمدرسة  715 28.40 سلمان محمود السيد 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 11 28.55 اسالم طارق عطيه البنداري 6

 حر 1134 29.19 مصطفي محمد حسين محمد 7

 حر 1201 29.38 محمود جمال محمود احمد 8

 المدرسة العسكرية بالسويس 291 30.10 ابراهيم فهمي محمد جمال  9

 جزيرة الورد بالمنصورة نادي 501 30.15 احمد سمير سيد محمد  10

 حر ? 32.28 حمزه أسامه سيد  11

 حر ? 34.09 يوسف إبراهيم السيد  12

 حر ? 36.40 محمود طارق عبد السالم  13

 حر ? 43.59 عمرو أشرف رزق 14

 المدرسة العسكرية بالسويس 287 غياب محمود مصطفى سالم  

 المدرسة العسكرية بالسويس 1164 غياب عمر عبد الجليل محمد عبد الجليل  

 نادي المدرسة العسكرسة الرياضية الهايكستب  ? غياب محمد محمود محمد  

 



    0202بطولة الجمهورية للدواثلون 

  0202اكتوبر  0 –نتائج المرحلة االولى 
 

 

 

 

 

 

 21-22ايدج جروب رجال 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 29 29.01 محمود مخيمر سيد مصطفي  1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 30.19 صالحهشام صالح ابراهيم  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 282 30.48 محمد محمد  حمدي خضر جوهري 3

 حر 1194 36.18 نبيل عادل السيد محمود 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 152 39.30 خالد الشبكشي  5

 حر ??? 40.29 أحمد عبد الهادي عبد العظيم  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 719 40.44 عمرمحمد ايمن  7

 

 11-12ايدج جروب رجال 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

     38.50 صبحى على أبو المعاطى 1

 حر ??? 39.28 محمد احمد نبيل  2

 حر 1292 40.18 وائل محمد امين حامد 3

 حر 957 41.28 احمد محمد خضرى محمد 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1154 41.59 احمد حسن سيد خليل 5

 

 01-02ايدج جروب رجال 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 52.06 حسن عبد العزيز حسن احمد 1

 

 


