
 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     2222يناير  8السويس       

 سنوات أوالد 9تحت 

 بناتسنوات  9تحت  
 

 

 أوالد سنوات 11تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 0:06:56 مهند هشام محمد على 1

   989 0:07:22 معاذ محمد محمد الصغير 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 714 0:07:37 عبد الرحمن ياسر شحات  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 0:08:22 مازن باسم حسين محمد 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1312 0:08:26 محمد احمد محمد نور الدين احمد  5

 نادي منتخب السويس 1778 0:09:31 يوسف وليد محمد رمضان 6

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1539 0:09:52 بدر وائل كمال  سليمان  7

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1782 علي محمد أحمد  8

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1959 أنس وليد عبد الصمد  9
 

 

 

 سنة 11بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 2222 0:06:28 ملك محمد مجدي 1

 نادي منتخب السويس 1759 0:09:23 العالميار محمود محمد عبد  2

 نادي منتخب السويس 1923 0:09:32 فاطيمة محمد فتحى عبدهلل 3

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1821 كنزي محمد شريف  4

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1961 ريتال ابراهيم فتحي  5

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1340 تيا سامح محمد  6
 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 1914 0:08:55 ابراهيم اسالم ابراهيم عبدالمحسن 1

 نادي بنك األهلى المصري 1363 0:08:58 خالد اسماعيل حسن 2

 حر 1966 0:09:27 أيمن سامح عوض السيد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1636 0:10:22 محمد محمود السيد عبداللطيف 4

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1668 0:08:56 ياسمين عالء فرج حقيق  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1810 0:09:28 محسنتاليا أحمد  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1872 0:09:48 الرا احمد اسامه 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1958 0:10:23 خالده محمد خالد 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1796 0:12:40 جني عالء الدين عاطف 5

 بيجاسوس دريم الندنادي  DNS 1811 حبيبه محمد عبد القادر  6



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     2222يناير  8السويس       

 

 سنة أوالد 11تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 0:06:12 إبراهيم محمود فاروق فضل  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 2430 0:06:31 محمد سامح محمد راضى  2

 بالسويسالمؤسسة الرياضية  1964 0:06:41 ياسين احمد مصطفي زكي 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1610 0:07:19 رناد حسام الدين سامي حسن  4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1617 0:07:20 عبدهللا محمد عبدهللا زياده 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 0:07:24 أنس محمود فاروق فضل 6

 شبيننادي وطني  1908 0:08:13 محمد حماده محمد البنا 7

 نادي الشرقية للدخان 1127 0:08:32 تيم محمد امير السيد  8

 نادي وطني شبين 1911 0:09:29 محمد مجدى راضى نجم 9

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1077 0:09:47 محمد مصطفى اسماعيل ابراهيم 10

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1359 عبد العزيز محمد صبحي  11

 نادي منتخب السويس DNS 1926 سيد محمود أحمد محمود 12

 

 سنة بنات 11تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1433 0:06:51 جوري سامح محمد راضى  1

 نادي الرواد الرياضي 1698 0:07:02 جودي وليد محمود عطيه 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 2363 0:07:09 جودي محمد السيد فتحي  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 873 0:07:17 عال محمد احمد خميس 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1784 0:07:23 زينب أحمد مختار  5

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1816 تسنيم شريف عبد الفتاح 6
 

 

 باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1450 0:26:01 اياد إيهاب إبراهيم 1
 

 عمومي باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 999 0:25:40 هيثم عادل عبد الشافي 1
 

 

 بنات -باراكواثلون

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 6992 00:62:00 رحمه محمد إسماعيل 1

 

 



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     2222يناير  8السويس       

 

 11شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 0:13:09 إسالم هشام محمد على 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1264 0:14:33 اسالم محمد عاطف 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 672 0:14:37 ياسين احمدعزت محمد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1660 0:15:14 عبدالرحمن رمضان عبد المرضي عبدالعزيز  4

 نادي وطني شبين 1912 0:16:12 حمزه محمود فوزى الحضرى 5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 833 0:17:12 احمد محمد احمد خميس 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 830 0:17:25 يوسف وائل طه  7

 نادي األسطول البحري 1111 0:17:55 براء ايهاب منير محمد  9

 نادي وطني شبين 1902 0:18:09 عبدهللا عصام عبدالغنى غنيمى 9

 نادي وطني شبين 1905 0:20:47 يحيى سعيد شعبان ابراهيم 60

 نادي وطني شبين 1913 0:22:07 محمد رضا صادق شاهين 66

 نادي وطني شبين 1904 0:22:10 ابراهيم سامى محمود شعير 66
 

 11شابات تحت 

 

 
 

 11شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 315 0:12:49 يوسف محمد بيومي 1

 نادي وطني شبين 1901 0:15:46 احمد عالء على عامر 2

 نادي وطني شبين 1900 0:16:25 ماهر معتز عبدالرؤف شعيب 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1943 0:17:23 مروان عبدهللا محمد عبدهللا 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب DNS 62626 يوسف الزناتي 5
 

 

 

 

 

 

 

 11شابات تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 52 0:15:21 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 نادي األسطول البحري 1111 0:18:16 سجده إيهاب منير محمد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1955 0:20:21 ليلي لؤي عبد المنعم 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1313 0:21:29 نور احمد محمد نور الدين احمد  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب DNF 960 حبيبة على عمر محمد 5

عبد الفتاحيمنى شريف  2  DNS 1759 نادي بيجاسوس دريم الند 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     2222يناير  8السويس       

 

 

 
 

 سنة رجال 19: 18سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرواد الرياضي 1705 0:13:25 احمد سامح عوض السيد 1

الورد بالمنصورةنادي جزيرة  504 0:13:36 عبدالرحمن اشرف محسن 2  

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 106 0:14:18 محمد هاني صادق  3

 نادي وطني شبين 1906 0:15:16 مصطفى وائل مصطفى الكردى 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 827 0:17:31 ادهم ايهاب  ابراهيم 5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 946 0:17:50 هيثم طارق السعيد 2

الدين حمدي زكريا خليفةعز  7  DNS 1608 نادي الشرقية للدخان 
 

 

 
 رجال سنة 29: 22سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 919 0:14:06 مهدى مصطفى محمود 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 947 0:15:17 مينا هانى فؤاد 2

عبدالحليم ابراهيم عبدهللا احمد 3  نادي وطني شبين 1915 0:15:18 
 

 

 رجال   سنة 19: 12سوبر

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 282 0:16:41 محمد محمد حمدى 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة DNF 5988 عمرو عالء الدين الحسيني 2

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1962 عبد الفتاحأحمد محسن  0
 

 رجال   سنة 09: 02سوبر

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 797 0:24:44 حسن عبدالعزيز السندوبي 1

 
 

 

 
 

األهلى المصرينادي بنك  1464 0:19:53 روميساء إسماعيل حسن 1  

 نادي بيجاسوس دريم الند 1953 0:22:15 ملك لؤي عبد المنعم  6


