
 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     6266فبراير 62السويس    
 
 

 91ناشئين تحت  –باراكواثلون 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1706 0:07:00 حازم حسن مصطفى محمد مصطفي 1
 

 
 

 عمومي رجال –باراكواثلون 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن الالعباسم  الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 998 0:07:03 هيثم عادل عبد الشافي  1
 

 

 بناتسنوات  1تحت  
 

 

 سنوات أوالد 1تحت 

 

 سنة 99بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 سبورتأكاديمية ستار  1722 0:09:31 جومانه محمود حسن عبد الرحيم 1

 نادي منتخب السويس 1923 0:10:26 فطيمة محمد فتحى 2

 نادي منتخب السويس 1759 0:10:36 ميار محمود محمد عبد العال 3

 أكاديمية ستار سبورت 1205 0:11:16 فريده سعيد فواد محمد 4
 

 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1208 0:09:11 عاليا احمد محمد جالل 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1620 0:09:12 ريماس علي حسن 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1619 0:09:55 ايسل سامح احمد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1872 0:11:02 الرا احمد اسامه 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1958 0:11:38 خالده محمد خالد  5

 نادي الجهاد الرياضي  0:14:56 روجين محمد عبد المنعم  6

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري  0:07:51 يوسف هاني الحسيني ثروت  1

 نادي وطني شبين 1914 0:10:10 ابراهيم اسالم ابراهيم عبدالمحسن 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1629 0:11:06 عادل احمد محمد نور الدين 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1636 0:11:13 محمد محمود السيد عبداللطيف  4

 أكاديمية ستار سبورت 1733 0:13:39 محمد باسم يسرى محمد  5



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     6266فبراير 62السويس    
 

 

 أوالد سنوات 99تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1454 0:08:34 وليد هانى ثابت محمد 1

 أكاديمية ستار سبورت 1212 0:08:54 عمر سمير محمد نبيل بهي الدين  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 2026 0:08:58 معاذ أحمد محمد محمود 3

     0:09:25 عمرو احمد محمد نور 4

 سبورتأكاديمية ستار  1327 0:09:29 يونس ابراهيم  تيسير محمد  5

 أكاديمية ستار سبورت 1203 0:09:44 احمد هيثم حمدي محمد 6

 حر 2069 0:09:47 امير محمد احمد موافى  7

 نادي األسطول البحري  0:09:49 انس حسام الدين محمد عبد الفتاح  8

 نادي الهرم الرياضي 1962 0:10:08 راكان أحمد طلعت عامر  9

 حر 1966 0:10:20 ايمن سامح عوض السيد 10

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 479 0:10:28 يوسف مصطفى محمد عبد الكريم  11

 نادي بنك األهلى المصري 1463 0:10:34 خالد اسماعيل حسن 11

 نادي وطني شبين 2013 0:11:05 اسالم السيد شحاته عطيه 11

 نادي بيجاسوس دريم الند 2034 0:11:37 ياسين أحمد إبراهيم  14

 أكاديمية ستار سبورت   0:11:56 باسل  محمود  محمد  11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة أوالد 91تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري ؟؟ 0:07:04 محمد هاني الحسيني ثروت  1

 بالسويسالمؤسسة الرياضية  1964 0:07:38 ياسين احمد مصطفي زكي  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 0:07:41 مهند هشام محمد على  3

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 2222 0:08:15 محمد عامر حسني  4

 نادي األسطول البحري ؟؟ 0:08:47 فاروق محمد فاروق ابراهيم  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 723 0:08:50 يوسف عادل عبد العال حنفى 6

 نادي الشرقية للدخان 1127 0:09:07 تيم محمد امير 7

 حر 2070 0:09:23 ادم نشأت نبيل ناشد 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 481 0:10:38 يوسف عمرو فتحى أبو الحسن  9

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1610 0:10:40 رناد حسام الدين سامي حسن  10

 نادي وطني شبين 2016 0:11:15 صالح جالل صالح الجندى 11

 نادي منتخب السويس 1927 0:15:42 محمود أحمد محمود 12

 



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     6266فبراير 62السويس    
 

 

 

 

 سنة بنات 91تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 1971 0:08:26 ملك محمد مجدي عبدالقادر 1

 نادي الرواد الرياضي 1698 0:09:01 جودي وليد محمود عطيه 2

 أكاديمية ستار سبورت 1224 0:07:51 جودي هيثم حمدي محمد  3

 أكاديمية ستار سبورت 1224 0:12:08 جودي هيثم حمدي محمد  4

DNS  كنزي محمد شريف DNS 1821 نادي بيجاسوس دريم الند 

 

 

 

 91شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1660 0:15:19 عبدالرحمن رمضان عبدالمرضي عبدالعزيز 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 672 0:15:34 .ياسين احمد عزت محمد 2

 نادي وطني شبين 1912 0:15:49 حمزه محمود فوزى الحضرى 3

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2075 0:16:13 ادم محمد احمد موافي  4

 نادي بنك األهلى المصري 1111 0:16:20 إياد احمد سالم سيد  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1755 0:16:55 أحمد هشام أحمد  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1783 0:17:02 مازن حاتم حسن محمد  7

 نادي وطني شبين 1902 0:17:08 عبدهللا عصام عبد الغنى غنيمى 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1617 0:17:21 عبدهللا زيادهعبدهللا محمد  9

 نادي وطني شبين 2004 0:17:45 محمد هانى سعد غريب 11

 نادي وطني شبين 1921 0:17:51 عمر سامح محمد الشاذلى 11

 نادي وطني شبين 2009 0:17:52 عمر مجدى السيد سراج 11

 ستار سبورت أكاديمية 1546 0:18:14 محمود طارق محمود احمد 11

 حر 1458 0:19:14 على رمضان محمود محمد 14

 نادي وطني شبين 1904 0:19:44 ابراهيم سامى محمود شعير 15

 نادي وطني شبين 1911 0:19:53 محمد مجدى راضى نجم 16

 أكاديمية ستار سبورت 1723 0:20:21 ياسين إبراهيم تيسير محمد  17

 نادي وطني شبين 1905 0:21:23 يحيى سعيد شعبان ابراهيم 18

 نادي وطني شبين 2002 0:21:25 احمد السيد شحاته عطيه 19

 نادي وطني شبين 2002 0:21:29 يوسف احمد رمزى 19

 نادي وطني شبين 1913 0:22:49 محمد رضا صادق شاهين 20

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2072 0:25:45 عبدهللا أحمد عبدهللا سالم 21
 

 

 

 



 لألكواثلونبطولة الجمهورية  

     6266فبراير 62السويس    
 
 

 

 

 

 

 91شابات تحت 

 

 

 

 

 91شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1581 0:13:58 احمد سامح 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 0:14:35 إسالم هشام محمد على  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس  0:15:23 زياد وائل قاسم  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس  0:15:36 زياد محمد حامد 4

 حر 1829 0:15:45 فارس شريف محمود 5

 نادي وطني شبين 1900 0:16:24 ماهر معتز عبدالرؤف شعيب 6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 830 0:16:35 يوسف وائل طه 7

 نادي وطني شبين 1901 0:16:52 احمد عالء على عامر 8

 حر 2032 0:17:22 مشاري هاني رمضان مبروك 9

 المؤسسة الرياضية بالسويس  0:18:03 عمر طارق علي  11

 نادي األسطول البحري 1992 0:18:23 براء ايهاب منير محمد  11

 أكاديمية ستار سبورت 1222 0:18:29 زياد محمد فايز  11

 المؤسسة الرياضية بالسويس  0:18:33 احمد هاني ابوزيد  11

 

 91شابات تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1433 0:16:26 جوري سامح محمد راضي 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 2025 0:16:56 لجينة احمد مصطفي زكي   2

 حر 1455 0:17:26 ملك ايهاب فهمي السيد 3

 نادي األسطول البحري ؟؟ 0:18:33 سلمي السيد سعيد السيد  4

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:20:30 ياسمينا احمد حمدي احمد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1816 0:20:36 تسنيم شريف عبد الفتاح  6

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2056 0:21:30 كابر محمد احمد محمد  7

 األسطول البحرينادي  ؟؟ 0:22:03 جني السيد رمضان اسماعيل  8

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2053 0:22:28 لجين ايمن محسن مصطفى 9

 نادي وطني شبين 2011 0:22:50 ريتاج عمرو عبدالشافى 11

 نادي وطني شبين 2017 0:24:27 نانسى حمدى قطب الدسوقى 11

 نادي وطني شبين 2012 0:25:11 نوران محمد االمام عبدالمولى 12

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2054 0:26:19 روضة عالء حسن قناوي  11

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1795 0:18:48 يمني شريف عبد الفتاح 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 0:18:55 حبيبة على عمر محمد  2
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AG  سنة رجال 91: 91سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرواد الرياضي 1705 0:14:07 احمد سامح عوض السيد 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 106 0:14:57 محمد هاني احمد صادق 2

 حر 2031 0:15:14 راشد هاني رمضان مبروك 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1339 0:17:15 احمد ياسر احمد 4

 
AG  سيدات سنة 61: 62سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

شبيننادي وطني  2003 0:32:08 االء احمد ابراهيم عبده 1  

 

 

 AG  رجال سنة 61: 62سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 504 0:13:39 عبدالرحمن اشرف محسن عبدالفتاح 1

 نادي شرم الشيخ الرياضي 71 0:20:20 محمد هانى محمد محمد  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 2024 0:21:22 احمد سمير زكي محمد 3
 

 

 

AG رجال   سنة 11: 12سوبر 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 282 0:17:09 محمد محمد حمدي 1

 نادي وطني شبين 2001 0:17:10 محمد عبدهللا محمد حمامه 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1194 0:17:36 نبيل عادل السيد محمود 1

 حر 1972 0:20:31 اسالم السيد محمد عبدربه 4
 

 

 

AG سيدات   سنة 11: 12سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 2008 0:33:40 سمر فوزى ابراهيم الشوربجى 1

DNS ساره ابراهيم خليل DNS 1835  للدخاننادي الشرقية 

 

 نادي بنك األهلى المصري 1464 0:20:01 روميساء إسماعيل حسن 3

 نادي األسطول البحري 1998 0:20:48 سجده إيهاب منير محمد  4
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AG رجال سنة 01: 02سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1562 0:19:09 محمد حسن السيد طعيمه  1

DNS حازم حسن صالح ربيع DNS 117 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 
 

 

 

AG سيدات   سنة 01: 02سوبر 
 

 الهيئة/  النادي رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 2007 0:38:20 ايرينى سامى صليب 1
 

 
 

 

AG رجال   سنة 69: 60 سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 0:29:14 حسن عبدالعزيز حسن السندوبي 1
 


