
 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 

 سنوات أوالد 2تحت 

 

 بناتسنوات  2تحت  
 

 

 أوالد سنوات 22تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1399 0:06:27 مصطفي عماد عبد الحميد عبدالحميد 1

 تأكاديمية ستار سبور 1212 0:06:31 عمر سمير محمد نبيل  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 0:06:34 مهند هشام محمد علي  3

 نادي الشرقية للدخان 1831 0:06:52 احمد شريف ياسين عبدالسميع 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1782 0:06:58 علي محمد أحمد  5

     0:07:17 معاذ محمد محمد الصغير 6

 اديمية ستار سبورتأك 1211 0:07:38 محمد احمد سيد فهمى  7

 نادي الجهاد الرياضي 1111 0:07:57 ياسين حسن كمال محمد قنديل  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 0:08:24 محمد احمد محمد نور الدين احمد 9

 حر 1681 0:08:28 محمد شريف احمد توفيق 10

 نادي منتخب السويس 1777 0:09:26 يوسف أحمد محمود سعيد  11

 
 

 9292 أكتوبر 02الموافق  السبتل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم تقب

 9292 نوفمبر 2الموافق  األثنينوحتى الساعة العاشرة مساءا يوم 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 1463 0:06:47 خالد اسماعيل حسن 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1415 0:07:42 يحيي أحمد محمد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1721 0:08:03 علي عز كامل  3

 نادي بيجاسوس دريم الند   0:08:05 مصطفى شريف مصطفى  4

 نادي الجهاد الرياضي 1111 0:08:18 يوسف حسن كمال محمد قنديل  5

 أكاديمية ستار سبورت 1327 0:08:25 يونس ابراهيم تيسير  6

 نادي منتخب السويس 1763 0:08:57 احمد محمد إبراهيم أحمد  7

 رسة العسكرية بالسويسالمد 1629 0:09:17 عادل احمد محمد نور الدين احمد 8

 المدرسة العسكرية بالسويس 1636 0:10:04 محمد محمود السيد عبداللطيف عبدربة 9

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1208 0:07:19 عاليا احمد جالل  1

 اديمية ستار سبورتأك 1722 0:07:20 جومانه محمود حسن  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1620 0:07:55 ريماس على حسن أحمد مرسي 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1619 0:08:04 أيسل سامح أحمد حسن 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1810 0:08:56 تاليا احمد محسن 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1420 0:09:58 زينب محمد أحمد  6

 نادي الجهاد الرياضي 1690 0:10:40 روجين محمد عبد المنعم  7
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 سنة 22بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 سنادي منتخب السوي 1759 0:08:24 ميار محمود محمد عبدالعال  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1787 0:09:59 لوجين محمد ربيع  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1806 0:10:01 رقيه محمد مجدي  3
 

 

 سنة أوالد 20تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 1401 0:05:53 عبدالرحمن محمد إبراهيم 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 413 0:05:58 عبد اللطيف على اسام  2

 نادي الشرقية للدخان 1822 0:06:16 يوسف مراد وفيق عبدالمسيح 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1615 0:06:24 عمر حسام محمد حسين 4

 نادي الشرقية للدخان 1832 0:06:30 اياد نادر سعيد  5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1430 0:06:38 محمد سامح محمد  6

 أكاديمية ستار سبورت 1326 0:06:45 احمد محمد احمد عبدالحكم  7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 0:07:13 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  8

 نادي بيجاسوس دريم الند 1814 0:07:14 أحمد فايز حسام الدين 9

 حر 1679 0:07:16 يوسف محمد حسن السمان 10

 حر 1127 0:07:18 تيم محمد امير السبد 11

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1113 0:08:44 عمر محمد حلمي  12

 حر 1682 0:09:20 ياسين محمد سعد عبده 13

 نادي بيجاسوس دريم الند 1789 0:10:37 ياسين محمد ربيع  14

 

 سنة بنات 20تحت 

 
 الهيئة/ النادي  قيدرقم ال الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1433 0:06:39 جوري سامح محمد  1

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:06:59 ياسمينا احمد حمدى 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 873 0:07:02 عال محمد احمد خميس 3

 نادي الرواد الرياضي 1698 0:07:15 جودي وليد محمود عطيه 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 0:07:21 محمد علي  جني سامح 5

 حر 1683 0:07:39 سلمى شريف احمد توفيق 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1158 0:07:46 رودينا ياسر فؤاد سليمان 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1816 0:07:48 تسنيم شريف عبد الفتاح  8

 ي الشرقية للدخانناد 1834 0:08:02 جودي محمود محب رزق 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 1171 0:08:14 نور محمد زكي عبد الحميد  10

 نادي بيجاسوس دريم الند 1341 0:09:12 رحمة هللا بالل محمد  11
 

 

 باراكواثلون
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 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 998 0:08:24 هيثم عادل عبد الشافي  1
 

 باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 193 0:17:03 ابراهيم حافظ احمد حافظ  1
 

 21شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 دي بيجاسوس دريم الندنا 1788 0:13:49 عمر شريف عبد العظيم  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 0:14:16 علي عبد اللطيف علي  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 0:14:17 اسالم هشام محمد علي  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1082 0:14:33 مازن حاتم حسن  4

 دنادي بيجاسوس دريم الن 1527 0:14:59 محمد معتز فؤاد  5

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:15:02 إياد احمد سالم  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 833 0:15:06 احمد محمد احمد خميس 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 672 0:15:09 ياسين احمد عزت محمد  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 1338 0:15:27 رحيم سامح عصام 9

 نادي بيجاسوس دريم الند 1797 0:15:55 ابراهيم وائل فؤاد  11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1660 0:16:53 عبدالرحمن رمضان عبد المرضي  11

 نادي منتخب السويس 1776 0:18:30 محمد علي محمد  11

 نادي بيجاسوس دريم الند 1429 0:22:10 محمد توفيق  11
 

 21شابات تحت 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1836 0:17:43 روزان لؤي خليل عبدالعليم 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1795 0:17:52 يمني شريف عبد الفتاح 2

 نادي الشرقية للدخان 1837 0:18:05 مايرا احمد محمد سعفان 3

 كرية بالسويسالمدرسة العس 1628 0:19:28 جيهان ياسر أحمد محمد حسن العروسي 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 0:25:42 نور احمد محمد نور الدين احمد  5
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 21شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 315 0:12:30 يوسف محمد بيومي 1

 نادي الجهاد الرياضي 1111 0:13:07  عبد الرحمن ايهاب السيد عبد العزيز 2

 أكاديمية ستار سبورت 1222 0:15:32 زياد محمد فايز  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1793 0:16:36 ريبال شريف عبد الدايم 4

 نادي الشرقية للدخان 1555 0:22:31 علي حسن صابر 5
 

 

 21شابات تحت 

 

 
 

 

AG  سنة رجال 22: 21سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1339 0:13:28 أحمد ياسر أحمد محمد 1

 رية بالسويسالمدرسة العسك 946 0:14:37 هيثم طارق السعيد فتحي 2

 نادي الرواد الرياضي 1705 0:14:50 احمد سامح عوض السيد 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 827 0:16:13 ادهم إيهاب إبراهيم محمد فرج على  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1366 0:16:47 محمود مصطفي عبد هللا  5
 

 

 
AG  سيداتسنة  22: 21سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1108 0:18:40 رضوى عبد هللا محمد 1

AG  رجال سنة 92: 92سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 365 0:13:24 طاهر هشام حسن طاهر 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1201 0:14:31 محمود جمال محمود احمد 2

 حر 1717 0:15:57 أسامة إسماعيل عبد العليم 3

 نادي الجهاد الرياضي 1111 0:18:37 احمد السيد عبد الرازق احمد  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1840 0:19:43 أكرم جمال موسى دياب 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1824 0:23:09 علي شوكت  6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة /النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 1402 0:22:11 ريم محمد ابراهيم 1
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AG رجال   سنة 02: 02سوبر 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1215 0:14:08 مصطفى جالل سيد محمد  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 282 0:15:30 محمد محمد حمدى خضر جوهرى 2
 

AG سيدات   سنة 02: 02سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  م القيدرق الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1532 0:25:02 مها محمد ثروت  1

 

AG رجال سنة 02: 02سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1562 0:17:37 محمد حسن السيد طعيمة 1

 السويسالمدرسة العسكرية ب 1157 0:19:17 اسالم جمال عبد البديع محمد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1808 0:23:12 محمد أحمد عبد العظيم  3
 

 

 
 

 


