
 ثلون  ياتربطولة الجمهورية لل 

      2022يناير  8السويس     
 

 سنوات أوالد  9تحت 
 

 

 بنات سنوات  9تحت  
 

 

 أوالد سنوات  11تحت

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  476 0:13:52 ياسين محمود محسن محمود  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1399 0:15:10 مصطفي عماد عبدالحميد  عبدالحميد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  389 0:15:19 عبد الرحمن محمد أنور عبد السالم 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  739 0:15:25 مهند هشام محمد على 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس  989 0:15:51 معاذ محمد محمد الصغير 5

 حر  855 0:16:58 عمرو احمد طه  6

 نادي األسطول البحري  1111 0:17:14 محمود يوسف عبد هللا عبد الرحمن   7

 نادي الشرقية للدخان  1605 0:17:15 عمر احمد محمد نور الدين 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  479 0:17:59 يوسف مصطفى محمد عبد الكريم  9

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1312 0:18:22 محمد احمد محمد نور الدين احمد  10

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1280 0:18:55 مازن باسم حسين محمد  11

 مركز شباب ناصر بسوهاج  1539 0:19:58 بدر وائل كمال  سليمان  12

 نادي األسطول البحري  1111 0:20:32 يوسف همام عطيه ابراهيم   13

 

 

 

 
 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي الشرقية للدخان  1128 0:17:03 تيام محمد امير السيد 1

 نادي الشرقية للدخان  1129 0:17:19 تميم محمد امير السيد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1431 0:18:15 مروان محمد السيد فتحي  3

 نادي منتخب السويس  1780 0:19:55 يوسف أحمد عبد القادر عثمان  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1431 0:20:06 شريف يوسف  5

 نادي منتخب السويس  1766 0:21:06 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1709 0:21:56 يوسف محمد محمد الصغير 7

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1629 0:25:08 عادل احمد محمد نور الدين احمد 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1667 0:25:27 ياسين عالء فرج حقيق  9

 حر  DNS 1111 احمد محمد عبد الغني أبو خضرة  10

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1789 0:19:23 ملك حسين أمين 1

 نادي الشرقية للدخان  1111 0:22:40 لينه نور مرتضى   2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1873 0:23:02 لميس احمد اسامه  3



 ثلون  ياتربطولة الجمهورية لل 

      2022يناير  8السويس     
 

 سنة  11بنات تحت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  781 0:15:28 البتول الحسن نصر الدين  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1165 0:18:06 فريده احمدعزت  2

 حر  857 0:18:35 سما وليد محمد فكرى  3
 

 

 سنة أوالد  13تحت  
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  الالعب اسم  الترتيب

 حر  804 0:13:13 احمد محمد احمد عبدالعزيز  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  413 0:13:46 اسام عبد اللطيف علي  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  723 0:14:01 يوسف عادل عبد العال حنفى  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1051 0:14:33 مروان باسم حسين محمد   4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  265 0:14:40 مهند أيمن على محمد  5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 0:15:20 عبد العزيز محمد صبحي   6

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1617 0:15:35 عبدهللا محمد عبدهللا زياده  7

 اكاديمية بريلينس  850 0:15:37 عبد الرحمن محمود عبد العزيز  8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1755 0:15:38 أحمد هشام أحمد عبدهللا 9

 حر  1645 0:16:17 حمزة محمود محمد فراج  10

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1964 0:17:54 ياسين احمد مصطفي زكي 11

 نادي منتخب السويس  1765 0:18:56 إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 12

 حر  1826 0:19:51 سيف بهاء الدين محمد يوسف  13

 نادي منتخب السويس  1925 0:22:27 إبراهيم محمد إبراهيم عبد المنعم 14

 نادي الشرقية للدخان  DNS 748 كريم محمود يحي 15

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1604 احمد محمد احمد  16

 مركز شباب ناصر بسوهاج  DNS 1077 محمد مصطفى اسماعيل ابراهيم 17

 نادي منتخب السويس  DNS 1765 إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثلون  ياتربطولة الجمهورية لل 

      2022يناير  8السويس     
 

 سنة بنات  13تحت 

 
 النادي / الهيئة  القيد رقم  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  388 0:14:41 جنة أشرف محمد عبد السالم  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 2363 0:14:42 جودي محمد السيد فتحي  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  269 0:15:33 سما مصطفي  محمد عبد الكريم 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  412 0:15:45 هال أسام حسب النبى 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1800 0:16:50 فاتيما كريم العادلي  5

 نادي األسطول البحري  1111 0:16:59 ايه ياسر احمد مجاهد   6

 حر  1734 0:19:46 سارة احمد صالح أنور 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1823 0:19:54 فهيمه محمد خالد 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1753 0:19:57 لميس رامى محمد على 9

 نادي بيجاسوس دريم الند 1427 0:15:56 ريم تامر محمد 10
 

 

 19ناشئين تحت   - اسبرنت 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  307 1:00:54 سيد شريف عبدالقادر  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  306 1:01:57 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  270 1:02:33 يوسف محمود السيد عثمان 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  416 1:04:33 عمر محمد كارم علي 4

 حر  1946 1:21:27 ابانوب شاكر حني شكري  5

 اكاديمية بريلينس  DNS 1936 عبد الخالق محمد محمود 6

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1259 احمد رامي السيد عبد هللا 7

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1581 احمد سامح سيد محمد 8

 

 19تحت  اتناشئ  - اسبرنت 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  793 1:10:52 جومانه ياسر عبد اللطيف  1

 نادي األسطول البحري   1:23:44 شهد وليد محمد فهيم   2

 حر  DNS 1125 روان مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم   3
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      2022يناير  8السويس     
 
 

 

 رجال 19-18اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  946 1:18:41 هيثم طارق السعيد  1
 

 

 رجال 29-20اسبرنت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  473 1:02:14 عمر مجدى احمد محمد  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1185 1:04:03 بالل صالح عثمان توفيق  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1173 1:04:06 محمد حامد محمد حامد  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  395 1:05:01 عبد الرحمن ناصر سالم عبدالسالم  4

 المؤسسة الرياضية بالسويس  430 1:12:48 علي عادل محمد محب  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس  DNS 1855 عمرو فرغلي عبدالموجود جامع  6

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1578 مهاب شريف عبد الحليم  7

 

AG  رجال 39-30اسبرنت 
 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 الرياضية بالسويس المؤسسة   282 1:10:08 محمد محمد حمدى  1

 حر  1087 1:22:14 محمد السيد أحمد مرسي  2

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة  DNF 579 هشام صالح ابراهيم  3

 حر  DNS 1673 محمود عبد الرحيم سالم البسيونى 4

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه DNS 250 خالد نبيل محمد عيطه 5

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1950 احمد محمد رمضان منطاوي 6
 

 

 سيدات 39-30اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1408 1:26:24 أمنية محمد عبد الحميد رجب 1
 

 

 رجال  49-40اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 حر  1269 1:14:26 احمد محمد كمال علي  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  438 1:19:00 عادل عبد الوهاب العشماوي   2

 

 

 

 

 



 ثلون  ياتربطولة الجمهورية لل 

      2022يناير  8السويس     
 

 رجال  23تحت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  279 0:55:55 سيف الدين خالد مصطفى عابد  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  666 0:58:25 عمر عالء الدين عبدالحميد   2

 نادي الشرقية للدخان  355 1:00:58 احمد حسن محمد  3

 نادي الشرقية للدخان  866 1:06:55 محمود احمد محمد عبد هللا  4

 حر  DNF 1000 اسالم حمدى سعيد 5
 

 سيدات  23تحت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي البنك االهلي المصري 446 1:15:08 يارا محمد بيومى 1

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1465 رنا حسن صابر شعبان  2
 

 رجال  عمومى

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  296 0:55:54 مهند ياسر محمد السيد 1

 نادي الشرقية للدخان  590 0:59:35 عبد الرحمن ياسر محمد  2

 نادي الشرقية للدخان  751 1:14:59 يحي جمال سيد عبد العزيز  3

 نادي الشرقية للدخان  1089 1:18:46 امين محمود محمد ابراهيم  4

 نادي الشرقية للدخان  1675 1:19:49 يامن جمال علي صدقي  5

 نادي الشرقية للدخان  1578 1:34:18 مهاب شريف عبد الحليم  6
 

 عمومى سيدات

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

السالموني بسملة عبد الحميد  1  المدرسة العسكرية بالهايكستب  308 0:59:49 

 نادي البنك االهلي المصري 321 1:18:42 ميار محمد بيومي  2

 

 باراترايثلون 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 حر  1999 0:39:01 اسالم حمدي سعيد ابوزيد  1
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 15شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  684 0:31:47 إسالم هشام محمد على  1

 حر  1176 0:31:48 ادهم رمضان ابراهيم عبد القادر  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  672 0:32:23 ياسين احمدعزت محمد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  48 0:33:37 علي عبد اللطيف علي 4

 نادي الشرقية للدخان  1598 0:34:24 مازن محمد سيد قاسم 5

 نادي األسطول البحري  1111 0:35:27 محمد وليد سعيد عطيه  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1660 0:37:01 عبدالرحمن رمضان عبد المرضي عبدالعزيز   7

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1940 0:37:57 سمير كامل ماهر 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس  830 0:41:17 يوسف وائل طه   9

 حر  1523 0:42:02 محمد حسام محمد 10

 نادي األسطول البحري  1111 0:42:26 حمزه محمد احمد محمد   11

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1942 0:42:59 عبد الكريم حسين فتحي  12

 اكاديمية بريلينس  1935 0:43:14 محمود محمد محمد 13

 حر  DNS 1079 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم  14

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1598 مازن محمد سيد قاسم سيد 15

خان نادي الشرقية للد  DNS 748 كريم محمود يحي امين علي  16  

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1604 احمد محمد علي حافظ  17
 

 15تحت  تبااشسوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  52 0:35:42 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب  1

 نادي الشرقية للدخان  1594 0:40:37 مرام خالد علي محمد  2

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1594 مرام خالد علي محمد دويدار  3

 17شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  الالعب اسم  الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري  315 0:31:19 يوسف محمد بيومي  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 942 0:32:21 عبد الرحمن أحمد مختار   2

 نادي الشرقية للدخان  1259 0:33:09 احمد رامي السيد عبد هللا 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  380 0:34:37 مصطفى حاتم مصطفى رشوان  4

 نادي الشرقية للدخان  1590 0:39:56 مروان ايمن السيد عبد المطلب  5

 حر  1461 0:41:11 احمد أشرف محمد محمد  6

 نادي األسطول البحري  1111 0:41:25 عبد الرحمن محمد السيد عبد الرحيم   7

 نادي الشرقية للدخان  1555 0:48:42 علي حسن صابر شعبان  8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب    DNS يوسف الزناتي  9

 نادي الشرقية للدخان  DNF 1581 احمد سامح سيد محمد 10

 المؤسسة الرياضية بالسويس  DNF 1939 حسام فهيم وليد فريد   11
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 17تحت  تبااشسوبر اسبرنت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  745 0:40:36 هناء سعيد رزق جمال  1

 نادي الرواد الرياضي  1702 0:44:12 نوران محمد علي محمد  2

 نادي الشرقية للدخان  1111 0:45:54 لي لي محمد مصطفى  3

 نادي الرواد الرياضي  1701 0:54:54 لي لي حسام الدين محمد 4

 رجال  19-18سوبر اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  903 0:36:31 كريم أحمد مصطفى عارف  1

 نادي الرواد الرياضي  1704 0:43:09 عبد الرحمن احمد محمد رميس  2

 

 سيدات 19-18سوبر اسبرنت 
 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1108 0:44:07 رضوى عبد هللا محمد  1

 نادي الشرقية للدخان  1465 0:44:59 رنا حسن صابر شعبان  2

 

 رجال  29-20سوبر اسبرنت 

 
 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس  473 0:33:32 عمر مجدى احمد محمد  1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة  502 0:37:22 احمد السيد الشربيني 2

 حر  1400 0:47:48 احمد طارق عبدهللا عطية 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  DNS 1490 احمد هشام سيد عبد الرسول 4

 رجال  39-30سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 حر  1931 0:35:31 باهي عبد النعيم الشحات عبد النعيم  1

 الرياضية بالسويس المؤسسة   1386 0:37:18 احمد محمد حبشى حسين  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  1194 0:37:30 نبيل عادل السيد محمود  3

 اكاديمية ستار 1215 0:39:49 مصطفى جالل  4

 حر  1192 0:41:22 محمد يسري الماوردي  5
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 سيدات 39-30سوبر اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 حر  1835 1:00:27 ساره ابراهيم خليل  1

 حر  1693 1:00:47 نهال احمد الهادي يوسف البدوي 2

 حر  1674 1:08:35 جهاد أحمد محمود متولى  3

 نادي األسطول البحري  DNS 1111 رانيا حسن محمد نور الدين  4

 

 رجال  39-30سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 حر  1269 0:40:23 احمد محمد كمال علي   1

 المؤسسة الرياضية بالسويس  438 0:42:40 عادل عبد الوهاب العشماوي   2

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1688 0:45:27 محمود ابراهيم محمد ابراهيم  3

 نادي الشرقية للدخان  DNS 1653 محمد مظهر عبد التواب محمد  4

 حر  DNS 1930 احمد كمال عطية هيبة  5

 

 سيدات 49-40سوبر اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب

 نادي الشرقية للدخان  802 0:51:59 رانده محمد سمير 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1531 1:02:25 أيه علي سليمان   2

 


