
 بطولة الجمهورية لألكوابايك  

     6266فبراير  62بالسويس    
 

 

 سنة أوالد 31تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 989 0:42:55 معاذ محمد محمد الصغير  1

 بالهايكستب المدرسة العسكرية 1928 0:46:33 أسامة السيد عبد الحميد  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1312 0:46:33 محمد احمد محمد نور الدين   مكرر 2 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  0:49:46 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  3

 

 31 شابات تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1313 0:55:15 نور احمد محمد نور الدين 1
 

 

  31شباب تحت 
 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 265 0:42:12 مهند أيمن على  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1633 0:42:39 يوسف احمد محمد عبد القادر 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1367 0:42:54 مالك سامح محمد  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1370 0:44:05 إسالم أحمد سمير  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1729 0:45:13 سيف الدين عمرو جمال  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1632 0:46:22 محمد احمد محمد عبد القادر 6

 الرياضية بالسويسالمؤسسة  1263 0:46:33 معاذ حاتم محمد عبدالعليم 7

 أكاديمية ستار سبورت 1546 0:55:25 محمود طارق محمود احمد 8

 نادي الشرقية للدخان 1647 0:56:39 نور احمد محمد نور 9

 

 37 شابات تحت

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  271 0:51:01 روميساء عبد العزيز لبيب حسين  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 747 0:53:56 مني سيف رجب  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1822 0:55:55 نور هاني أحمد يسري 3
 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية لألكوابايك  

     6266فبراير  62بالسويس    
 

  37شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 الرياضية بالسويسالمؤسسة  1262 0:39:00 طارق ياسر احمد  عامر 1

 نادي الشرقية للدخان 1259 0:39:17 احمد رامي السيد عبد هللا  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 0:39:39 مصطفى حاتم مصطفى رشوان  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 0:39:44 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 2028 0:41:19 هاني عصام شرقاوي  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1940 0:41:47 سمير كامل ماهر 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1929 0:42:09 محمد السيد عبد الحميد  7

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1156 0:42:43 احمد محمد زكي عبد الحميد  8

 األهلى المصرينادي بنك  1549 0:44:08 محمد احمد مصري 9

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1942 0:46:09 عبدالكريم حسين فتحي 01

 نادي الشرقية للدخان 1602 0:46:32 عمر احمد عبدالسالم الرافعي  00
 

 

AG  رجال62-62اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 320 0:40:42 محمد ايمن ابو اليزيد   1

     0:42:18 على عادل 2

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 0:46:14 احمد السيد الشربيني  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 171 0:47:50 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  4
 

AG  جالر  12 -12اسبرنت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 0:41:49 هشام صالح ابراهيم  1
 

AG  جالر 02 -02اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 117 0:51:22 حازم حسن صالح ربيع 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 


