
   كوابايكبطولة الجمهورية لأل 

      2022يناير  8السويس     
 

 

 سنة أوالد  13تحت  
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  723 0:38:48 يوسف عادل عبد العال حنفى  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1051 0:39:29 مروان باسم حسين محمد 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1632 0:40:26 محمد احمد محمد عبد القادر  3

 اكاديمية بريلينس  850 0:41:02 عبد الرحمن محمود عبد العزيز  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  386 0:41:57 عمر عبدهللا محمود عبدهللا 5

 نادي الشرقية للدخان  1647 0:47:02 نور احمد محمد نور الدين 6

 

 15 شابات تحت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1613 0:47:37 ملك عز الدين على محمود  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1754 0:54:32 ملكة رامى محمد على 2

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1822 نور هاني أحمد يسري  3
 

 

   15شباب تحت 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1262 0:36:04 طارق ياسر احمد عامر 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  391 0:36:15 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا 2

محمد عبد القادر يوسف احمد  3  المؤسسة الرياضية بالسويس  1633 0:38:53 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  382 0:40:29 عبد الرحمن رمضان كامل عبد المجيد  4

 نادي منتخب السويس  1762 0:41:00 سيف الدين محمد سيد   5

 نادي الشرقية للدخان  1602 0:42:03 عمر احمد عبد السالم 6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1792 0:43:33 سيف الدين عمرو جمال  7

 نادي الرواد الرياضي  DNS 1699 سيف عمرو أحمد أحمد 8

 

 17 شابات تحت 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي الرواد الرياضي  1702 1:05:10 نوران محمد علي محمد  1
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   17شباب تحت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي الشرقية للدخان  1259 0:34:42 احمد رامي السيد عبد هللا 1

 نادي األهلي السكندري  1009 0:36:06 كريم مصطفى كامل عبد الحميد حسن فول  2

 حر  1829 0:37:56 فارس شريف محمود  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  887 0:38:27 محمد اسامه فؤاد الحكيم 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1757 0:39:17 سهيل أسامة حسن علي   5

 اكاديمية بريلينس  DNS 1935 محمود محمد محمد 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  DNS 1929 محمد السيد عبد الحميد محمد 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  DNS 62626 يوسف الزناتي  8
 

 

 رجال 19-18اسبرنت 
 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1813 0:37:52 المعتصم باهلل عماد   1
 

 

 رجال 29-20اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  947 0:38:05 مينا هانى فؤاد  1

 حر  556 0:41:33 محمد طلعت عبد السميع حسن 2

 نادي الشرقية للدخان  751 0:42:00 يحي جمال سيد عبد العزيز  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 430 0:43:02 علي عادل محمد محب  4
 

 رجال 39-30اسبرنت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1194 0:40:59 نبيل عادل السيد محمود  1

 حر  1673 0:49:24 محمود عبد الرحيم سالم البسيونى 2
 

 سيدات49 -40اسبرنت  سوبر
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 اكاديمية بريلينس  1936 0:57:00 عبد الخالق محمد محمود 1
 

 سيدات39 -30اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

بنك األهلى المصري نادي   321 0:53:15 فوقيه محمد محمد قطب  1  

 

 


