
 بطولة الجمهورية للترايثلون  

    6262مارس  62السويس    
 

 مسافة السوبر اسبرنت – باراتريثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 193 57:06:00 ابراهيم حافظ احمد 1

 

  بنات سنوات 9تحت 

 

  سنوات أوالد 9تحت 

 

 

 أوالد  سنوات 22تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 00:10:29 ياسين محمود محسن محمود 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 00:12:48 معاذ محمد محمد الصغير 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 00:12:52 محمود محمد أنور 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 479 00:14:05 يوسف مصطفي محمد 4

 حر  00:14:45 عمر سمير محمد نبيل 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 00:15:05 محمد احمد محمد نور الدين 6

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1281 00:15:13 مصطفى شريف أحمد محمد صالح 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 00:17:23 عبدالرحمن محمد أنور 8
 

 

  بنات سنة 22تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 781 00:13:41 البتول الحسن نصر الدين عبدالمنعم 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1165 00:13:45 فريده احمد عزت 2

 حر 1498 00:20:42 زينة خالد محمد اسامة 3

 

 

 6262 مارس 27مساءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضات من الساعة العاشرة 

 6262 مارس69الموافق  ثنينوحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األ

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  00:15:45 عليا احمد محمد بالل 1

 حر  00:16:40 حبيبه محمد سمير 2

 حر  00:16:58 ليلي مدحت محمود 3

 حر  00:17:07 جومانا محمود حسن 4

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  00:15:41   يونس ابراهيم تيسير 1

 حر  00:16:17 احمد نادي محمد 2
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  بناتسنة  21تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 00:11:47 جنة أشرف محمد 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 00:12:22 سما مصطفى محمد عبدالكريم  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 00:12:23 جني سامح محمد  3

 بالسويسالمدرسة العسكرية  678 00:12:36 سلمي احمد حسن سيد 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 00:12:53 هال أسام حسب النبي  5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 00:13:02 يارا مصطفي عبد هللا 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1171 00:13:47 نور محمد زكي  7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1427 00:15:36 ريم تامر محمود 8
 

 

 أوالد سنة 21تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1333 00:10:25 محمد عمرو السيد 1

 حر 804 00:10:27 احمد محمد أحمد عبدالعزيز 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 413 00:11:17 اسام عبدالطيف علي 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 723 00:11:21 يوسف عادل عبد العال 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 00:11:22 إبراهيم محمود فارق 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 267 00:11:24 محمد هانى أبراهيم السيد 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 00:11:33 عمار محمد عبدالرحيم 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 00:11:34 مروان باسم حسين محمد 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 265 00:12:02 مهند أيمن على محمد 9

 نادي بيجاسوس دريم الند  00:12:09 عبد العزيز محمد صبحى 10

 مركز شباب العبور 1240 00:12:25 عمر شريف عبد الغفار 11

 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  384 00:13:32 عمر محمود عبدهللا 12

 مركز شباب العبور 1116 00:13:54 سيف حسام السيد 13

 حر  00:13:56 حمزة محمود عبده بدوي 14

   00:15:38 سيف حماده سيف 15

 اكاديمية استامينا 1127 00:17:17 تيم محمد أمير السيد 16

 حر  00:22:33 سيف حسن صابر 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  
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 اسبرنتسوبر  سنة 21شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 52 37:26 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 حر 1473 39:27 زينب عماد عبدالحميد عبدالحميد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 664 43:12 سماء عبد الجليل محمد محمد 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 743 43:46 سها ابراهيم السيد 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 271 46:24 رميساء عبدالعزيز لبيب حسين 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1474 55:00 حبيبة خالد مصطفى عابد حسنين 6
 

 

 اسبرنتسوبر  سنة 21شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 33:46 أسالم هشام محمد على 1

 اكاديمية استامينا 1079 34:35 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد 2

 اكاديمية استامينا 991 34:50 مارتن متى 3
 نادي األهلي السكندري 1009 35:00 كريم مصطفي كامل عبد الحميد 4
 حر 1176 35:30 أدهم رمضان 5
 المدرسة العسكرية بالسويس 672 36:18 ياسين احمد عزت 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 677 39:22 حمزه احمد حسن سيد 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1264 39:33 اسالم محمد عاطف 8
 مركز شباب العبور 888 39:47 احمد هشام طلعت 9

 استامينااكاديمية   40:14 احمد محمد احمد مجاهد 10
 حر 1179 43:02 أحمد حماده الغرباوى 11

 مركز شباب العبور 1391 43:34 محمد ناصر عابدين 12

 حر 1338 50:35 روحيم سامح عصام 13

 المدرسة العسكرية بالسويس 1320 52:55 ياد اسامه رمضانز 14

 نادي بيجاسوس دريم الند  53:28 مؤمن احمد عبد الحكيم 51
 

 

 اسبرنتسوبر  سنة 21شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 745 41:47 هناء سعيد رزق 1

 مركز شباب العبور 885 43:58 نادين طارق صالح شفيق 2

 حر 1319 44:02 نوران محمد علي محمد  3
 بالسويسالمدرسة العسكرية  747 45:52 منى سيف رجب  4

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  
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 اسبرنتسنة سوبر  21شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1315 32:58 مختار عماد عبدالحميد عبدالحميد 1

 نادي بنك األهلى المصري 315 33:31 يوسف محمد بيومى 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 34:24 حمود السيد أحمديوسف  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 36:12 بالل محمد أحمد صبحي 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 36:25 مصطفى حاتم مصطفى 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 38:15 عمرو السيد صبحي 6

 بالسويسالمدرسة العسكرية  1259 38:59 احمد رامي السيد 7

 مركز شباب العبور 1245 43:48 ابراهيم عبد المطلب حمدان 8
 

 

 سنة رجال 29-21 اسبرنت سوبرمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 416 36:54 عمر محمد كارم 1

 العبورمركز شباب  1241 39:58 عمر عبد الحميد محمود 2
 

 

 سيدات سنة 29-21 سوبر اسبرنت  مراحل سنية
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر DQ 1465 رانا حسن صابر 1

 

 سنة رجال 69-62 سوبر اسبرنت مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1185 00:38:09 بالل صالح عثمان توفيق 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 171 00:41:41 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1490 00:42:38 احمد هشام سيد عبدالرسول 3

 حر 1412 00:45:23 باسل عاطف سيد فرج 4

 مركز شباب العبور 1254 00:47:29 ابراهيم علي حسن عبد المقصود 5

 حر 1186 00:50:56 محمود محمد سعدالدين على 6

 حر   01:13:04 شادي نجاتي عبد العال ابراهيم 7

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  
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 سنة رجال 19-12 سوبر اسبرنت مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر   00:42:30 باسم محمد خليل محمد 1

 حر 1192 00:49:40 محمد السيد يسري محمد الماوردي  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 152 00:52:54 خالد ابي سفيان الشبكشي  3

 حر   00:55:03 اسالم أبوزيد احمد أبوزيد  4

 حر   00:55:57 انس سمير عبد الوهاب 5

 حر   01:02:42 محمود محمد محمود  6

 حر   01:13:04 أحمد سيد فراج سيد 7

 حر   01:15:26 احمد محمد رفاعي محمد 8
 

 سنة سيدات 19-12 سوبر اسبرنت مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  00:53:18 أيه محرز ناصر الدين شرف 1

 حر  01:11:45 مروة جمال عباس عبده 2

 حر  01:15:13 ايمان  حنفى  ابراهيم 3

 

 رجال  سنة 09-02 سوبر اسبرنت مراحل سنية 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1154 00:52:11 احمد حسن سيد  1

 حر   01:10:43 أحمد نبيل محمد أحمد 2

 

 رجال  سنة 19-12 سوبر اسبرنت مراحل سنية 

 الهيئة/ النادي  القيد رقم الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  01:09:16 محمد عبد الحميد عبد العزيز على 1

 

 سيدات  سنة 29-22 سوبر اسبرنت مراحل سنية  

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  01:11:12 وفاء أحمد محمد سعيد  1
 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  
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 الناشئينمرحلة 
 الهيئة/ النادي  القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 1:00:50 سيد شريف سيد عبدالقادر 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 416 1:01:16 عمر محمد كارم  2

 نادي األسطول البحري 164 1:02:08 احمد هانى محمد عبد الحليم 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 40 1:11:02 خالد سيد غريب التايب  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 101 1:11:49 مارك متى 5

 مركز شباب ناصر بسوهاج DNF 1504 عبد الحميد اسالم حامد فضل  0

 

 

 مرحلة الناشئات
 الهيئة/ النادي  القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 300 1:06:13 مرام ياسر الشافعي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 142 1:14:35 هايدي تيمور عبدالشافي 2

 نادي األسطول البحري 793 1:14:35 جومانه ياسر عبد اللطيف 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1:19:24 نور على حامد 4

 المدرسة العسكرية بالسويس DSQ 404 هنا طارق أحمد 5

 اكاديمية استامينا DNF 1125 روان مصطفي عبد الرحمن محمد 0

 

 

 رجال 61مرحلة تحت 
 الهيئة/ النادي  القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 666 1:00:27 عمر عالء الدين 1

 حر 670 1:04:51 كامل عمر أحمد عابدين  2

 حر 1475 1:09:29 زياد عمر عطيه السيد 3

 حر 1523 1:12:35 محمود مصطفي عبد الهادي صبحي 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب DNS 480 محمود حسن محمد   0

 

 

 سيدات 61مرحلة تحت 
 الهيئة/ النادي  القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 1:08:43 ميرنا عاطف كمال فهمي 1

 نادي بنك األهلى المصري 446 1:16:39 يارا محمد بيومى 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 312 1:26:43 لجين احمد محمود العجمي 3
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 رجال عمومى اسبرنت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 00:56:25 خالد مصطفى عابد حسنين نسيف الدي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 28 00:59:46 اسالم محمود محمد السيد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 317 01:01:28 طارق مجدى احمد محمد 3

 حر  01:05:53 محمد زكريا عبدالعزيز 4

DNF محمود اسامه رضوان DNF 1174 المدرسة العسكرية بالسويس 

 

 عمومى سيدات اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 00:58:42 بسملة عبدالحميد السالموني 1

 األهلىالبنك  770 01:25:14 ميار محمد بيومى 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 311 01:43:22 زينب صدقي السيد بكري 3

 

 

 رجال 69-62 اسبرنتمراحل سنية  
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1490 01:14:14 احمد هشام سيد عبدالرسول 1

 حر 556 01:15:10 محمد طلعت عبد السميع حسن 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1387 01:15:26 محمد مهدي نور الدين إبراهيم  3

 اكاديمية استامينا 1392 01:24:29 براء هشام حسن غزال 4
 

 

 رجال 19-12 اسبرنتمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1163 01:05:59 عمر حسين شاهين  1

 اكاديمية استامينا 1111 01:08:30 أحمد زكريا عبدالعزيز 2

 حر 931 01:08:53 ابراهيم شريف علي ابوالمجد 3

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 250 01:09:02 خالد نبيل محمد عيطه  4

بالسويسالمدرسة العسكرية  1386 01:11:35 احمد محمد حبشى حسين 5  

 المدرسة العسكرية بالسويس 1491 01:12:01 عبدالرحمن هشام محمود خضر 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 282 01:13:03 محمد محمد حمدي جوهري 7

 حر 1194 01:16:11 نبيل عادل السيد محمود 8

 حر 1318 01:25:41 محمد عبد هللا مصطفى عمار 9

 حر   01:39:40 مصطفى ابراهيم حسين ابو نازل 10

 حر   01:47:15 رامي حسن 11
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 سيدات 19-12 اسبرنتمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1408 01:31:45 امنية محمد عبد الحميد رجب  1

بالسويسالمدرسة العسكرية  1495 01:36:36 هبه عبد المنعم عبد الجواد  2  
 

 

 رجال 09-02 اسبرنتمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1501 01:09:58 محمد أحمد عبد العزيز الجندي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 926 01:12:02 محمد احمد امين 2

 بالسويسالمدرسة العسكرية  1493 01:16:49 اسامة علي محمد الزفتاوي 3

 حر 438 01:22:08 عادل عبد الوهاب العشماوي 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1494 01:22:20 محمد نور الدين عبد العليم سليمان 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1489 01:23:38 محمد خلف مساعد 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1496 01:26:36 هشام محروس محمد احمد 7

 حر 1269 01:28:53 محمد كمال حماداحمد  8

 اكاديمية استامينا 1395 01:38:40 محمد جابر السعيد سالم 9

 

 

 رجال 19-12 اسبرنتمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1492 01:14:34 هشام ابراهيم على ابراهيم 1

 حر 734 01:29:57 خالد محمد نور 2

 حر   01:39:29 محمد عمر سعيد حسن 3

 

 

 سيدات 19-12 اسبرنتمراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1396 01:37:55 لبنى عصام أحمد مصطفى عيسى 1

 

 


