
 ثلون ياتربطولة الجمهورية لل 

     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 بناتسنوات  2تحت  
 

 

 سنوات أوالد 2تحت 

 

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

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 781 0:14:27 البتول الحسن نصر الدين عبد المنعم  1

 أكاديمية ستار سبورت 1204 0:15:06 نور سعيد ابو الليل  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1165 0:15:52 فريدة احمد عزت محمد عبدهللا  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1658 0:16:25 تالين اكرم تهامي محمد  4

 أكاديمية ستار سبورت 1224 0:16:41 جودى هيثم حمدى  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 387 0:17:33 سادين هاني إبراهيم السيد  6

 حر 857 0:17:37 سما وليد محمد فكرى 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1821 0:17:58 كنزي محمد شريف 8

 نادي بيجاسوس دريم الند 1815 0:18:11 مليكه عالء الدين  9
 

 

 9292 أكتوبر 02الموافق  السبتتقبل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم 

 9292نوفمبر  2وحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األثنين الموافق 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1294 0:16:40 فريده احمد محمد كمال  1

 أكاديمية ستار سبورت 1730 0:16:45 حبيبه محمد سيد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1803 0:17:15 رقيه محمد مدبولي  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1789 0:17:33 ملك حسين أمين  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1190 0:17:53 حبيبة محمد عبدهللا محمد السيد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1811 0:18:33 حبيبه محمد عبد القادر  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1839 0:21:40 فريدة أدهم عبد السالم حسن  7

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1203 0:14:29 احمد هيثم حمدى  1

 أكاديمية ستار سبورت 1726 0:14:43 محمد احمد نادى  2

 نادي منتخب السويس 1780 0:15:51 يوسف أحمد عبد القادر عثمان  3

 حر 1129 0:16:00 تميم محمد امير السيد 4

 حر 1128 0:16:10 تيام محمد امير السيد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1431 0:16:56 مروان محمد السيد فتحي  6

 الندنادي بيجاسوس دريم  1416 0:17:32 مصطفي شريف مصطفي  7

 أكاديمية ستار سبورت 1733 0:18:03 محمد باسم يسرى  8

 نادي بيجاسوس دريم الند 1805 0:18:26 شريف يوسف 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 1609 0:19:18 عمر فهمي عبدالمنعم فهمي الرماح 10

 المدرسة العسكرية بالسويس 1622 0:20:18 عبد الفتاح السيد عبد الفتاح السيد 11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1629 0:21:43 عادل احمد محمد نور الدين احمد 12

 المدرسة العسكرية بالسويس 1636 0:21:44 محمد محمود السيد عبداللطيف عبدربة 13



 ثلون ياتربطولة الجمهورية لل 

     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 أوالد سنوات 22تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  476 0:13:12 ياسين محمود محسن محمود  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1399 0:13:40 مصطفي عماد عبد الحميد عبدالحميد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 0:14:03 مهند هشام محمد علي  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 0:14:31 معاذ محمد محمد الصغير  4

 نادي الشرقية للدخان 1605 0:14:37 عمر احمد محمد نور 5

 نادي الشرقية للدخان 1605 0:14:37 عمر احمد محمد نور 6

 حر 1129 0:16:00 تميم محمد امير السيد 7

 حر 1129 0:16:00 تميم محمد امير السيد 8

 حر 1128 0:16:10 تيام محمد امير السيد 9

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  479 0:16:21 يوسف مصطفى محمد عبدالكريم  10

 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 0:16:23 محمد احمد محمد نور الدين احمد 11

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 0:16:24 مازن باسم حسين محمد  12

 أكاديمية ستار سبورت 1727 0:16:31 باسل محمود محمد  13

 حر 1681 0:16:45 محمد شريف احمد توفيق 14

 المدرسة العسكرية بالسويس 1826 0:16:48 أورهان يحيي حسن وسيم 15

 أكاديمية ستار سبورت 1212 0:18:09 عمر سمير محمد نبيل  16

 المدرسة العسكرية بالسويس 1708 0:18:49 يوسف  هاني طارق محمد عزت 17

 نادي منتخب السويس 1772 0:19:46 ادم أحمد عادل شعبان  18

 نادي بيجاسوس دريم الند 1361 0:20:26 أسر أمير سنوسي 19

 نادي منتخب السويس 1761 0:21:44 عمر جمال محمد إبراهيم  20

 
 

 سنة بنات 20تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 0:12:53 جنة أشرف محمد عبد السالم  1

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:13:01 ياسمينا احمد حمدى 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 0:13:12 جودي محمد السيد  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 0:13:28 هال اسام حسب النبي  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 0:14:06 سما مصطفى محمد عبدالكريم  5

 حر 1683 0:14:09 سلمى شريف احمد توفيق 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1631 0:14:10 رودينا فهمي عبد المنعم الرماح 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1171 0:14:15 نور محمد زكي عبد الحميد  8

 نادي بيجاسوس دريم الند 1784 0:14:35 زينب أحمد مختار  9

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1753 0:15:56 لميس رامي محمد علي  10

 حر 1559 0:16:55 سارة أحمد صالح 11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1665 0:17:00 لمار أحمد محمد رفعت 12

 المدرسة العسكرية بالسويس 1625 0:19:39 ريماس رامي السيد إبراهيم 13
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 سنة أوالد 20تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1333 0:11:11 عمرو السيد عبد العزيز محمد محمد 1

   804 0:11:41 أحمد محمد عبد العزيز 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 0:11:59 ابراهيم محمود فاروق  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 413 0:12:06 اسام عبد اللطيف على  4

 أكاديمية ستار سبورت 1546 0:12:07 محمود طارق محمود احمد  5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 0:12:16 عبد العزيز محمد صبحي  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1755 0:12:36 احمد هشام أحمد عبدهللا  7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 0:12:41 مروان باسم حسين محمد  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 1657 0:12:42 باهر فادي شوقي عوض 9

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 265 0:13:07 مهند أيمن على محمد  10

 أكاديمية ستار سبورت 1221 0:13:08 مروان محمد فايز  11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1632 0:13:46 محمد أحمد محمد عبدالقادر 12

 حر 1679 0:13:59 يوسف محمد حسن السمان 13

 أكاديمية ستار سبورت 1723 0:14:00 ياسين ابراهيم تيسير  14

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1756 0:14:02 مؤمن حسام السيد حسين  15

 المدرسة العسكرية بالسويس 1617 0:14:48 عبدهللا محمد عبدهللا زياده عبد العاطي 16

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 386 0:15:05 عمر عبدهللا محمود عبدهللا  17

 المدرسة العسكرية بالسويس 1707 0:15:08 عمار محمد منصور محمد محمد 18

 حر 1569 0:15:38 عبدالرحمن كامل العزب مصطفى جاد 19

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 0:15:49 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  20

 حر 1826 0:16:10 سيف بهاء يوسف 21

 نادي الشرقية للدخان 1466 0:16:21 سيف حسن صابر 22

 نادي منتخب السويس 1765 0:16:24 ابراهيم محمد إبراهيم أحمد  23

 المدرسة العسكرية بالسويس 1671 0:16:41 مروان خالد نبيل السيد علي 24

 حر 1682 0:17:02 ياسين محمد سعد عبده 25

 نادي الشرقية للدخان 1407 0:19:13 يونس محمد عمر أحمد غنيم  26

 نادي بيجاسوس دريم الند 1360 0:19:25 مالك أمير سنوسي  27

 

 

 

 باراترايثلون

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 9111 0:35:01 اسالم حمدي سعيد ابوزيد 1
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 21شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 0:30:08 اسالم هشام محمد علي  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1262 0:30:36 طارق ياسر احمد عامر محمد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 0:30:39 علي عبد اللطيف علي  3

 حر 1176 0:30:41 ادهم رمضان ابراهيم عبدالقادر 4

 اكاديمية استامينا 991 0:31:46 مارتن متى جرجس 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 672 0:31:50 ياسين احمد عزت محمد  6

 نادي الشرقية للدخان 1641 0:32:43 احمد محمد احمد محمد عبد السالم 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1156 0:32:44 احمد محمد زكي عبد الحميد  8

 أكاديمية ستار سبورت 1219 0:32:49 امير عماد فؤاد  9

 المدرسة العسكرية بالسويس 1611 0:34:27 عبدالرحمن عماد سعد يوسف 10

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:34:58 إياد احمد سالم  11

 حر 1179 0:35:41 احمد حماده سيف االسالم 12

 المدرسة العسكرية بالسويس 830 0:35:53 يوسف وائل طه محمد السبال 13

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1749 0:35:55 مهند محمد صالح  14

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 0:36:45 عبدالرحمن رمضان كامل عبد الحميد  15

 المدرسة العسكرية بالسويس 1660 0:36:53 عبدالرحمن رمضان عبد المرضي  16

 المدرسة العسكرية بالسويس 1633 0:37:03 يوسف أحمد محمد عبدالقادر  17

 حر 1680 0:39:40 آدم محمد سعد عبده 18

 نادي بيجاسوس دريم الند 1785 0:40:29 أحمد عمرو عبد الغني  19

 حر 1587 0:40:55 حمزة محمود محمد فراج زيدان 20

 الشرقية للدخاننادي  1602 0:44:11 عمر احمد عبدالسالم  21
 

 

 21تحت  تبااشسوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 52 0:34:17 رنا ناصر حربي عبدالَسيع حجاب  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1473 0:34:17 زينب عماد عبد الحميد عبد الحميد 1

 نادي الشرقية للدخان 1594 0:37:25 مرام خالد علي دويدار  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 271 0:41:45 روميساء عبدالعزيز لبيب   3

 أكاديمية ستار سبورت 1213 0:44:02 شيرين احمد سيد  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1754 0:45:44 ملكة رامي محمد علي  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1613 0:47:03 على محمودملك عز الدين  7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 0:48:28 نور احمد محمد نور الدين احمد  8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1474 0:49:06 حبيبة خالد مصطفي عابد حسنين اسماعيل  9
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 27شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  القيد رقم الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 315 0:28:35 يوسف محمد بيومي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1315 0:28:54 مختار عماد عبد الحميد عبد الحميد 2

 اكاديمية استامينا 1081 0:29:07 مروان حاتم حسن 3

 الندنادي بيجاسوس دريم  924 0:29:16 عبد الرحمن أحمد مختار  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 0:29:53 بالل محمد أحمد صبحي  5

 نادي الشرقية للدخان 1598 0:31:35 مازن محمد سيد حلوة 6

 نادي الشرقية للدخان 1259 0:31:45 احمد رامي السيد عبد هللا  7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1757 0:33:09 سهيل أسامة حسن علي  8

 المدرسة العسكرية بالسويس 887 0:33:16 محمد اسامه فؤاد الحكيم 9

 نادي الشرقية للدخان 1581 0:33:42 سامح سيد محمد احمد 10

 أكاديمية ستار سبورت 1220 0:33:48 كريم عماد فؤاد 11

 أكاديمية ستار سبورت 1206 0:35:16 فادى هانى عزت  12

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 0:36:30 سيد شريف سيد عبدالقادر 13

 المدرسة العسكرية بالسويس 1669 0:38:43 هشام محمد طلعت نعمان 14
 

 

 27تحت  تبااشسوبر اسبرنت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرواد الرياضي 2005 0:40:36 نوران محمد علي محمد 1

 نادي الرواد الرياضي 1701 0:59:47 لي لي حسام الدين محمد محمد 2

 

 رجال 22-21سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 946 0:33:59 هيثم طارق السعيد فتحي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 164 0:34:24 احمد هانى محمد عبد الحليم 2

 نادي الرواد الرياضي 1704 0:35:59 محمد رميسعبد الرحمن احمد  3

 نادي الشرقية للدخان 1590 0:39:47 مروان أيمن السيد عبدالمطلب 4

 

 سيدات 22-21سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1687 0:36:24 مريم صبري محمد علي  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1108 0:39:03 رضوى عبد هللا محمد 2

 نادي الشرقية للدخان 1465 0:40:12 رنا حسن 3
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 رجال 92-92سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 365 0:29:26 طاهر هشام حسن طاهر 1

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:33:06 محمد عبدالناصر محمد  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 947 0:33:42 مينا هانى فؤاد نجيب 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 171 0:35:20 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  4

 حر 1675 0:41:35 يامن جمال على صدقى 5

 

 سيدات 92-92سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 616 0:43:49 ندى السيد محمد حسن  1

 

 رجال 02-02سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1215 0:29:22 مصطفى جالل سيد محمد  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1194 0:32:16 نبيل عادل السيد محمود  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1388 0:32:37 احمد محمد حبشى حسين 3

 حر 1192 0:38:53 محمد السيد يسري الماوردي  4

 حر 1561 0:39:00 محمد خليل علي خليل 5

 حر 1193 0:42:55 احمد عبدالرحمن محمد محمد 6

 

 سيدات 02-02اسبرنت سوبر 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1693 0:53:36 نهال احمد الهادي يوسف البدوي 1

 حر 1835 0:54:46 ساره ابراهيم خليل حسن  2

 

 رجال 02-02سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1650 0:33:40 التواب محمدمحمد مظهر عبد  1

 حر 1562 0:36:19 محمد حسن السيد طعيمة 2

 نادي الجهاد الرياضي 424 0:37:12 محمد سليمان محمد ابوزيد  3

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1688 0:39:44 محمود ابراهيم محمد ابراهيم 4

 حر 1692 0:42:16 احمد محمد حسن عالم 5
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 22ناشئين تحت   -اسبرنت 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 416 0:48:41 عمر محمد كارم على عطا 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 0:51:07 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 164 0:53:36 احمد هانى محمد عبد الحليم 3

 

 22تحت  اتناشئ  -اسبرنت 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 793 1:01:35 جومانه ياسر عبداللطيف 1

 

 رجال 90تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

خالد مصطفي عابدسيف الدين  1  المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 0:43:50 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 0:45:00 محمود حسن محمد محمود  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 666 0:47:10 عمر عالء الدين عبدالحميد  3

 نادي الشرقية للدخان 866 0:47:27 محمود احمد محمد عبدهللا حماد 4
 

 سيدات 90تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 300 0:51:49 مرام ياسر محمد السيد 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 0:53:37 ميرنا عاطف كمال فهمي 2

 نادي بنك األهلى المصري 446 1:04:58 يارا محمد بيومى 3
 

 رجال عمومى

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 296 0:44:56 مهند ياسر محمد السيد 1

 نادي الشرقية للدخان 590 0:45:59 عبدالرحمن ياسر محمد فرج  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 28 0:46:02 اسالم محمود محمد السيد 3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AG  سيدات 92-92اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 321 1:13:16 ميار محمد بيومي 1

 

 



 ثلون ياتربطولة الجمهورية لل 

     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

AG  رجال 92-92اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 بالسويسالمدرسة العسكرية  1185 0:46:14 بالل صالح عثمان 1

 نادي الشرقية للدخان 687 0:47:29 بالل وزير نافع حسن 2

 حر   0:47:29 عمرو فرغلي عبدالموجود احمد  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 395 0:49:06 عبدالرحمن ناصر سالم عبد السالم 4

 حر 1134 0:50:33 مصطفي محمد حسين محمد 5

 نادي الشرقية للدخان 751 0:52:28 يحيى جمال سيد عبدالعزيز 6

 نادي الشرقية للدخان 1578 0:55:05 مهاب شريف عبد الحليم محمود 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1173 0:59:02 محمد حامد محمد حامد 8

 حر 1412 0:59:07 باسل عاطف سيد فرج 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 1840 1:09:19 أكرم جمال موسى دياب 10
 

 

AG  رجال 02-02اسبرنت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1392 0:49:04 احمد زكريا عبد العزيز محمود 1

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 250 0:50:47 خالد نبيل محمد عيطه 2

 بالسويس المدرسة العسكرية 282 0:51:41 محمد محمد حمدى خضر جوهرى 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 136 0:52:52 أحمد عبد الهادي عبد العظيم  4

 المدرسة العسكرية بالسويس 719 0:55:55 محمد أيمن عمر حسن  5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1388 0:58:20 احمد محمد حبشى حسين 6

 

AG  سيدات 02-02اسبرنت  
 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1825 1:09:39 رندا محمد حسن محمود كامل أحمد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1408 1:10:17 أمنية محمد عبد الحميد رجب 2
 

 

AG  سيدات 02-02اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 للدخاننادي الشرقية  208 1:24:20 راندا محمد سمير 1
 

 

 
AG  رجال 12-12اسبرنت 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 822 1:21:00 جمال عباس عبدهللا سعيد 1

 


