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 مع تنفيذ االجراءات االحترازية
 

 
 

 السويس محافظة – 6266 مارس 62 السبت

 (الجولة النهائية)

 دليل السباق
 



 االفتتاحية
 

رئيس االتحادات المصري  السيد اللواء احمد ناصرتحت رعاية 

بطوالت مصري للترايثلون ينظم االتحاد الوالعربي واالفريقي، 

 للترايثلون المصري االتحاد نشاط لخطة تنفيذا   بالسويس الجمهورية

  السويس بمحافظة وذلك 0200 – 0202 الرياضي للموسم( الثالثي)

بالشاطئ العام بمدينة السويس  0200 مارس 02 الموافق السبت يوم

 .والذي تم افتتاحه مؤخرا

اللواء عبد محافظ ال السيد رعاية تحت بطوالتالحيث تقام فاعليات 

 رئيس ناصر أحمد اللواء السيدو المجيد صقر محافظ مدينة السويس

 .واالفريقي والعربي المصري االتحاد

 

 

ة فيروس كورونا المستجد، فإن االتجاهات حونظرا لما نمر به نتيجة جائ

 وتضمز على السباقات القصيرة الحالية لتقليص مسافات السباقات والتركي

للموسم الدولي المقبل تقام استعدادا وتجهيزا  عدة بطوالت بطوالتهذا ال

  .وتعد اولى بطوالت التصنيف المحلي للموسم الجديد

 

 
 

 



في افضل الصور الممكنة بعد عمل الكثير  السباقاتالمدير التنفيذي لالتحاد على خروج  السيد اللواء محمود حسينومن ناحية اخرى شدد 

سباقات مختلفة بمسافات  طوالت مختلفة متضمنة تسعاربع بويتم تنظيم  .التي طالب بها ممثلي االندية المختلفة والمشاركين من التغييرات

ين لالشتراك في تاحة الفرصة لعدد اكبر من الالعبال واالكوابايك واالكواثلون الترايثلون والدواثلون للرياضات المركبة التالية،مختلفة 

 .المختلفة حسب االعدادوالخاص سباقات البارا تنظيم  البطولة، كما يتم
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
                                                                                                                                          

 مع تحيات 

 اللجنة المنظمة للسباق



 بطوالتالسباقات 

 
 :لترايثلونا

 

يعتبر سباق الترايثلون هو واحد من اسرع الرياضات االولمبية مشاهدة 

الرياضات المركبة التجمع بين ثالثة  انتشارا، حيث يعد الترايثلون احدو

رياضات األكثر انتشارا في العالم السباحة وركوب الدراجات والركض، و 

لمسافة المطلوبة ذلك قبل في هذا النوع يقوم الالعب بالسباحة اوال و انهاء ا

العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و ركوب الدراجة ثم إكمال 

المسافة المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة التبديل و وضع 

الدراجة ثم واقي الرأس و الركض إلنهاء المسافة المتبقية من مرحلة 

ة حيث تحسب النتيجة الكلية الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاي

والنهائية وقد قامت اللجنة المنظمة بإعداد جدول سباقات يناسب مختلف 

  .األعمار السنية و المستويات المختلفة
 

 :الدواثلون

 

يعتبر سباق الدواثلون هو احد مشتقات رياضة الترايثلون، حيث يعد رياضة 

عالم الركض وركوب مركبة تجمع بين الرياضتين األكثر انتشارا في ال

الدراجات، و في هذا النوع يقوم الالعب بالركض اوال و انهاء المسافة 

المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و ركوب 

الدراجة ثم إكمال المسافة المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة 

ركض مرة اخرى إلنهاء التبديل و وضع الدراجة ثم واقي الرأس و ال

المسافة المتبقية من مرحلة الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية 

 .حيث تحسب النتيجة الكلية والنهائية 

 

 
 



 
 :االكواثلون

 

وفي هذا سباق االكواثون هو سباق شيق يجمع بين رياضتي الركض والسباحة، 

العودة لوضع الحذاء  النوع يقوم الالعب بالركض اوال للمسافة المطلوب ثم

بمنطقة التبديل والتوجه للسباحة النجاز المسافة المطلوبة ثم العودة مرة 

الكمال المسافة للركض اخرى لمنطقة التبديل الرتداء الحذاء ثم التوجه 

اما في الطقس البارد، فهناك شكل مختلف للسباق، . المطلوبة مرة اخرى

 جه بعد ذلك إلنجاز المسافة المطلوبةحيث يبداء الالعب بالسباحة اوال ثم يتو

 .للركض

 
 :االكوبايك

 

بجمهورية  االكوابايك الذي ينظم للمرة الثانيةتشهد هذه البطولة اقامة سباق 

مصر العربية، ويجمع هذا السباق بين رياضتي السباحة والدراجات، يبداء 

لمنطقة  الالعب بالسباحة مباشرة ويقوم بانجاز المسافة المطلوبة ثم يتوجه

التبديل لالستعداد للمرحلة القادمة وهي الدراجات ثم يتوجه لكورس 

يختلف هذا السباق عن . الدراجات النجاز المسافة المطلوبة من الدراجات

التنسيق الرسمي المعتمد حيث تم اضافة مرحلة اخرى نظرا لعدم توافر 

التي، التوقيت االلكتروني وحرصا على سالمة المتسابقين فتم اضافة ا

 .العودة لمنطقة التبديل لوضع الدراجة لتسجيل الزمن الكلي

 

قد قامت اللجنة المنظمة بإعداد جدول سباقات يناسب مختلف األعمار و 

 :السنية و المستويات المختلفة فهيا بنا نتعرف على السباقات التي لدينا

 

 

 

 

 



 ة للترايثلونالجمهوري لبطوالت والمحلي االعتماد الدولي
 

 .للترايثلون الدولي االتحاد بقانون البند هذا تطبيق بعد دوليا المعتمدة الجمهورية بطولة تنظيم يتم الذي الخامس العام هو العام هذا عتبري

 للترايثلون، دوليال االتحاد قبل من اعتمادها تم التي البطوالت احد هي هللا، بمشيئة فبراير 62 السويسبمدينة  المقامة القادمة الجمهورية بطولة تعتبر

 اول وايضا الرجال لفئة العبيين عشر اول نتيجة بنشر يسمح انه عليه، المتعارف ومن للترايثلون، الدولي االتحاد موقع على نتيجتها نشر سيتم حيث

 .االسبرنت مسافة السباق كان اذا فقط ٪٠٨ القيمة تكون حين في. السيدات لفئة العبات عشرة

 

 للحصول به المسموح الزمن ويكون. اذا ما كانت المسافة اسبرنت% 62وخصم  للكبار الدولي التصنيف نقاط من نقطة ٠٨ على فئة كل في الفائز يتحصل

  .مركز كل عن ٪٥.٠ تنازلي وبمعدل. للسيدات ٪٠و للرجال الفائز من ٪٠ زمني فارق في الدخول هو نقاط على

 

 : جدا هام
 الجديد للموسم القومية المنتخبات لتكوين اضافة البطولة هذه تعتبر السابقة للبطوالت باالضافة. 

 العناصر الختيارات واختبارات للتصفيات تؤهل التي المنتخب تجارب مراحل احد هي البطولة هذه تعتبر ايضا الحالي الموسم لبطوالت باالضافة 

 .بسباقات الموسم الدولي للموسم المقبل المشاركة

 

 

 

  



 :الرياضي الحافز على للحصول وافرهات الواجب الشروط

 .عام 91تمنح بطولة الجمهورية للترايثلون درجات الحاف الرياضي وذلك ضمن سباق الناشئين تحت 

 

 :يلي ما المختلفة الرياضية االتحادات خالل من تنظيمها يتم التي للبطوالت، الرياضي التفوق حافز منح شروط تمثل

 .6292 لسنة" 622" رقم الوزاري القرار من األولى بالمادة الواردة الدورات وأ البطوالت إحدى على الحصول -9

 .للعبة المحلي او الدولي االتحاد ببرنامج ومعتمدة رسمية الدورة أو البطولة تكون أن -6

 .الفني والتعليم التربية وزارة إلشراف الخاضعة أو التابعة المدارس بإحدى مقيًدا الطالب يكون أن -3

 .المسابقات في االشتراك من الحرمان أو الوقف أو الرياضية السجالت من شطب أو تأديبيه عقوبة ضده صدر قد يكون أال -4

 .السلوك سوء أو الغياب بسبب فصله تم أو راسبًا يكون أال -5

 بمرحلة دراسته فترة خالل الجمهورية بطولة في فعلية مشاركة الالعب يشارك وأن األقل على موسمين لمدة الرياضي االتحاد بسجالت مقيًدا يكون أن -2

 .سنوات وخمس ثالث بنظاميها الفنية الثانوية المدارس ودبلومات واالجنبية العربية الشهادات من يعادلها ما أو العامة الثانوية

 .فقط ىاألول الثالثة المراكز على الدرجات وتمنح مختلفة، هيئات 2 من العبين ثمانية المسابقة في يشترك أن -7

 .فقط األولى الثالثة المراكز على الدرجات وتمنح مختلفة، هيئات ست من العبين ستة بين البطولة أو المسابقة أقيمت وإذا -8

 .االتحاد إدارة ومجلس باالتحاد الرئيسية الحكام لجنة من النتائج جميع اعتماد يتم أن -1

 تتعامل والتي الرياضية، لالتحادات تابعة بهيئات مقيدين الرياضي، الحافز درجات عنها مستحقال البطوالت في المشاركين الالعبين جميع يكون أن -92

 ".شباب ومراكز أندية" الرياضي لألداء المركزية اإلدارة مع

 

 :المرحلةالسباق و

 ( عام 91 تحت الناشئين )سباق االسبرنت ترايثلون 

 ( عام 91 تحت الناشئات)سباق االسبرنت ترايثلون 

 

 :السنية عماراال

 .عاما 91 – 92

 

 :الميالد تاريخ

6222 - 6225 – 6224 – 6223  

 



  و المسافاتتفاصيل السباقات 
 

 الترايثلونسباقات 
 

  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى المسافاتو السباقات

 ترايثلوناالسبرنت مسافة 

يعتبر سباق االسبرنت هو السباق المفضل لدى 

غلبية، حيث يناسب جميع المستويات لذلك قمنا اال

 باضافة 

 عاما  92: أصغر سن للمشاركة

 .م052أوال السباحة لمسافة 

 م052: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م052: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة  

 كم تقريبا02

 كم 02: طول المسافة

 لفات 2: عدد اللفات

 كم 3.3: طول اللفة

 كيلومترات 5الثا العدو لمسافة ث

 .تقريبا

 كم 5: طول المسافة

 لفات 0: عدد اللفات

 كم2+  كم 0 : طول اللفة

 ترايثلون مسافة السوبر اسبرنت

اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت 

الكافي للتدريب، فقد اضفنا ايضا هذا السباق الصغير 

 .لكي تتمكن من االشتراك به

 عاما  94: سن للمشاركةأصغر 

 .م 352أوال السباحة  لمسافة 

 م352: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م352: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترا تقريبا22

 كم22: طول المسافة

 لفات 3: عدد اللفات

 كم ..3: طول اللفة

 .كيلومترات 0.5ثالثا العدو لمسافة 

 كم0.5: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 0.5:  طول اللفة

 ترايثلونال ابطالسباق 

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في المستقبل 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 اقابنائك فيمكنك ايضا االشتراك لهم في هذا السب

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م222-52لمسافة أوال السباحة  

 م222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م222: طول اللفة

-0ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 
 تقريبا كم3

 كم3: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم3: طول اللفة

 .م522-022ثالثا العدو لمسافة 

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

 

 سباقات االكوابايك
 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى السباقات والمسافات

 مسافة االسبرنت اكوابايك

يعتبر سباق االسبرنت هو السباق المفضل لدى 

االغلبية، حيث يناسب جميع المستويات لذلك قمنا 

 باضافة 

 عاما  94: شاركةأصغر سن للم

 .م522أوال السباحة لمسافة 

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة  

 كم تقريبا25

 كم 25: طول المسافة

 لفات 0: عدد اللفات

 كم ..3 :طول اللفة

 .م تقريبا022ثالثا العدو لمسافة 

 م 022: طول المسافة

 لفة واحدة  :عدد اللفات

 م022:  طول اللفة

 



 سباقات الدواثلون
 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى السباقات والمسافات

 دواثلونمسافة السوبر اسبرنت 

اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت 

الكافي للتدريب، فقد اضفنا ايضا هذا السباق الصغير 

 .الشتراك بهلكي تتمكن من ا

 عاما  94: أصغر سن للمشاركة

 .كيلومترات 0.2أوال العدو لمسافة 

 كم0.2: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 0.2: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترا تقريبا22

 كم22: طول المسافة

 لفات 3: عدد اللفات

 كم ..3: طول اللفة

 .يلومتراتك 2.05ثالثا العدو لمسافة 

 كم 2.05: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم 2.05: طول اللفة

 دواثلونال ابطالسباق 

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في المستقبل 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 ضا االشتراك لهم في هذا السباقابنائك فيمكنك اي

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م2222أوال العدو لمسافة 

 م2222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م2222: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترات تقريبا3

 كم3: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم3: طول اللفة

 .م522 ثالثا العدو لمسافة

 م522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م522: طول اللفة

 
 سباقات االكواثلون

 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى السباقات والمسافات

 مسافة السوبر اسبرنت  اكواثلون

اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لديك الوقت 

ايضا هذا السباق الصغير الكافي للتدريب، فقد اضفنا 

 .لكي تتمكن من االشتراك به

 عاما  94: أصغر سن للمشاركة

 .كم ..2العدو لمسافة  اوال

 كم 2.5: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم ...2: طول اللفة
 

 .م 352السباحة  لمسافة  ثانيا

 م352: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م352: طول اللفة

 .كم ..2لعدو لمسافة ا ثالثا

 كم 2.5: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 كم ...2: طول اللفة
 

 مسافة ابطال االاكواثلون

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في المستقبل 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في هذا السباق، اما اذا 

كنت اتيت للمشاركة في السباقات الكبرى بصحبة 

 ائك فيمكنك ايضا االشتراك لهم في هذا السباقابن

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م 522العدو لمسافة  اوال

 م 522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م 522: طول اللفة
 

 .م 222السباحة  لمسافة  ثانيا

 م222: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م222: طول اللفة

 .م 522 العدو لمسافة ثالثا

 م 522: طول المسافة

 لفة واحدة: عدد اللفات

 م 522: طول اللفة
 

 
 أن جميع السباقات الرئيسية و سباقات االيدج جروب هي سباقات سحب ولن يسمح اطالقا باستخدام دراجات ضد الساعة: تنبيه هام



 المسافات و السباقات ملخص

 

 
 المرحلة الثالثة تبديل المرحلة الثانية تبديل المرحلة االولى السباق م

1 
 سباق الترايثلون اسبرنت

 سباحة  م057

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات  07

 لفات 6

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 5

 لفة 0

0 
 سباق ابطال الترايثلون صغار

 م سباحة177

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات3

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض577

 لفة واحدة

3 
 سباق الترايثلون سوبر اسبرنت 

 م سباحة357

 لفة واحدة 

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات 17

 لفات 3 

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 0.1

 لفة واحدة

4 
 سباق ابطال الدواثلون 

 م ركض1777

  لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات3

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض577

 لفة واحدة

5 
 ثلون سوبر اسبرنتسباق الدوا

 كم ركض 0.1

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 كم دراجات 17

 لفات 3 

 منطقة

 التبديل 

 كم ركض 1.05

 لفة واحدة

6 
 سباق ابطال االكواثلون

 م ركض577

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م سباحة177

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م ركض577

 لفة واحدة

0 
 سباق ااالكواثلون اسبرنت

 كم جري 1.5

 لفة واحدة

 منطقة

 التبديل 

 م سباحة357

 لفة واحدة 

 منطقة

 التبديل 

 كم جري 1.5

 لفة واحدة

8 
 سباق االسبرنت اكوابايك

 سباحة  م577

 لفة واحدة

 كم دراجات  15 

 لفات 5

 منطقة

 التبديل 

 م عدو077

 لفة واحدة

 

 

 
 
 



 البرنامج الزمني

 

 اوال االشتراكات
 

 الحدث منالز اليوم و التاريخ

 .يوميا عدا الجمعة و السبت  فتح التسجيل 92:32 – 92:32 6266 مارس 2 األحد

 الموعد النهائي لتسديد االشتراكات والتسجيل على االستمارة االلكترونية 97:22 6266 مارس 69 االثنين

 لمصري للترايثلون بالفيسبوكعلى صفحة االتحاد اللمدربين والالعبيين الؤتمر الفني  62:22 6266 مارس 69 االثنين

 
 : هام جدا

 6266 مارس 69الموافق  االثنينمساًء يوم  5أخر موعد لتسجيل البطولة الساعه  -

 فقط للمقمين خارج محافظة القاهرة وبارسال البطاقة اوال تسهيالً لعملية التسجيل ودفع الرسوم يوجد خدمة تحويل عبر فودافون كاش -

واالتحاد غير مسئول عن اي تحويالت تقدم بعد هذا الموعد السابق بعد ثالثة ايام ن استالم االيصال عبر الواتس اب و التأكد م(  29223683645)

 .ذكره اعاله
 .المواعيد قابلة للتغيير حسب االعداد برجاء الرجوع لصفحة االتحاد المصري اخر ثالثة ايام قبل البطولة -
 .الرجاء االلتزام بالموعيد المعلنة -

 
 :اهام جد

 بتسديد الرسوم والتسجيل بالبطولة يعد بمثابة اقرار ان المشارك قد قام باالطالع على دليل السباق وتعليماته. 

  التسجيل باالستمارة االلكترونية جزء ال يتجزء من عملية التسجيل وان تسديد الرسوم فقط ال يعني التسجيل بالبطولة مطلقا 

 االلتزام بالمواعيد المحددة رجاءا. 

 

 



 السباقاتثانيا 

 

 :على النحو التالي 6266 مارس 62الموافق  السبتتقام فاعليات البطولة والسباقات يوم 

 

 
 الترقيم السباق م

 واالعداد 

فتح منطقة التبديل 

 وتسجيل دخول

 بداية 

 السباق

 نهاية

 السباق 

فتح منطقة التبديل 

 وتسجيل خروج

 التتويج

 0:77 0:55- 0:45 0:45 6:47 6:35 – 6:15 6:35 – 6:07 سباق الدواثلون سوبر اسبرنت 1

 0:37 8:47- 8:37 8:37 8:17 8:77- 0:57 0:07 – 0:77 سباق ابطال الدواثلون  0

 11:15 17:05 – 17:15 17:15 8:45 8:45 – 8:35 8:15 – 0:45 سباق الترايثلون اسبرنت 3

 11:37 11:77 – 17:57 17:57 17:37 8:37 – 17:15 70:45- 0:77 سباق ابطال الترايثلون  4

 10:37 10:17 – 10:77 10:77 11:77 11:77- 17:57 17:15 – 0:45 سباق الترايثلون سوبر اسبرنت 5

 13:37 13:17- 13:77 13:77 10:17 10:17 - 10:77 10:45- 10:37 سباق االكوابايك 8

 14:37 13:55 – 13:45 13:45 13:17 13:17 – 13:77 14:77- 13:37 سباق ااالكواثلون سوبر اسبرنت 0

 14:45 14:37 – 14:07 14:07 14:77 13:57 – 13:47 14:77- 13:45 سباق ابطال االكواثلون  8

 يحدد طبقا لالعداد المسجلة سباق ذوي القدرات الفائقة اكواثلون 0

 
 .بعض الشئ طبقا لالعداد المتواجدة أو التبكير رتنبيه ان المواعيد المعلنة هي تقريبية وقد يتم التأخي – .صباحا 25:32الشروق الساعة 

 .لذلك رجاء التواجد قبل الموعد المحدد بساعة على األقل

 

 



 

 السباقاتو المراحل السنية
 

  0700يناير  1السباقات و المسافات و االعمار طبقا الخر اصدار لقانون االتحاد الدولي للمنافسات والنسخة المعمول بها إبتداءا من 

  هام بأنه ال يوجد تصعيد في المراحل السنة مطلقا وكال يشارك طبقا لسنه في المرحلة الخاصة بالفئة العمرية لهتنبيه . 

  اي هناك اختالف في االعمار عن اخر ( 0700-ديسمبر-31) 0700السباقات الرئيسة يشارك كال طبقا لمرحلته و سنة ميالده وعمره بنهاية عام

ر المرحلة الصحيح ويعتبر غشا اذا ما قام احدا بالتسجيل في مرحلة خاطئة وبداية من هذا العام لن يتم ترقيم اي العب بطولة ويجب التاكد من اختيا

 .بدون بطاقة القيد

 
 

 السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

 االسبرنت سباق  + Elite +16 2006// العمومي 

 االسبرنت سباق  U23 // 23-22-21-20-19-18 1999–2000–2001–2002 –2003 + 2004 03تحت 

 االسبرنت سباق  Juniors (U19)  16-10 0776  +0775  +0774  +0773-(10تحت )الناشئين 

 سباق السوبر اسبرنت Youth (U17) - 17-16 2005 + 2006( 10تحت )الشباب  

 سباق السوبر اسبرنت Youth (U15) -  15-14 2007 + 2008(15تحت )الشباب 

 سباق االبطال U13 13-12 2010 + 2009 – 13تحت 

 سباق االبطال U11 11-10 2011 + 2012 – 11تحت 

 سباق االبطال U9 9-8-7 2013+2014+2015 – 0تحت 

AG 18-19 10-18 2003-2004 

 سباق سوبر اسبرنت 

 سباق اسبرنت

AG 20-29 29-20 1993-2002 

AG 30-39 37-30 1983-1992 

AG 40-49 47-40 1080-1003 

AG 50-59 57-50 1000-1063 

AG 60-69 67-60 1060-1053 

AG 70-79 07-00 1050-1043 

AG 80-89 87-80 1040-1033 



 

 ملخص المراحل 
 

 الكبار واالبطال
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                       سباق ابطال الدواثلون 1

                       سباق ابطال الترايثلون 3

                       سباق ابطال االكواثلون 1

                     نت ترايثلونسباق السوبر اسبر 4

                     سباق السوبر اسبرنت دواثلون 1

                     سباق السوبر اسبرنت اكواثلون 6

                       سباق االسبرنت ترايثلون 1

                       سباق االسبرنت اكوابايك 8

 
 االيدج جروب

 

 المرحلة/السباق م

ت 
دا

سي
1
8

-
1
9

 

ل 
جا

ر
1
8

-
1
9

 

ت 
دا

سي
3
2

-
3
9

 

ل 
جا

ر
3
2

-
3
9

 

ت 
دا

سي
1
2

-
1
9

 

ل 
جا

ر
1
2

-
1
9

 

ت 
دا

سي
4
2

-
4
9

 

ل 
جا

ر
4
2

 -
4
9

 

ت 
دا

سي
1
2

-
1
9

 

ل 
جا

ر
1
2

-
1
9

 

ت 
يا
س

6
2

-
6
9

 

ل 
جا

ر
6
2

-
6
9

 

                         سباق السوبر اسبرنت دواثلون 9

                         سباق السوبر اسبرنت ترايثلون 6

                         سباق السوبر اسبرنت اكواثلون 3



                       السبرنت ترايثلونسباق ا 4

                         سباق االسبرنت اكوابايك 5

 

  الخرائط و المسار التوضيحي

 

  :درجة حرارة الجو المتوقعة

 درجة مئوية 02

 

 :السباحة
 داخل الشاطئ العام

 

 :درجة حرارة المياه

 درجة مئوية تقريبا 22

تقاس درجة حرارة المياه قبل 

تحديد انطالق البطولة بساعة ل

استخدام بدلة المياه الساقعة من 

 wetsuitعدمه 
 

 

 :الدراجات

 طريق كورنيش السويس

 مسار مستوي 

 

 :الجري

 موازي لسور الشاطئ العام

 مسار مستوي 

 

 



 
 

 رسوم االشتراكات
 

 السباقات 
 جميع السباقات

 للحر لألندية

 جنية 477 جنية U9 085 – سنوات 0سباق تحت 

 جنية 477 جنية U11   085– سنة 11سباق تحت 

 جنية 477 جنية U13  085–سنة  13سباق تحت 

 جنية 477 جنية Youth U15  085 – 15تحت  سباق الشباب

 جنية 477 جنية Youth U17  085 –15تحت  سباق الشباب

 جنية 477 جنية Juniors (U19) 085 – سنة 10سباق تحت 

 نيةج 477 جنية U23 085 – سنة 03سباق تحت 

 جنية 477 جنية Elite 085-العمومي 

 جنية 477 جنية 085  سباق مراحل سنية

 جنيها 340                                  لالتحاد النادي/  للهيئة السنوي االشتراك رسم 

 جنية 140 بطاقة قيد+ رسم اشتراك العب تابع للنادي او للهيئة 

 جنية 050 بطاقة قيد+ لون رسم اشتراك العب حر او بارا ترايث

                                   االتحاد من المعتمدة بطاقة
 

  ( 0701يوليو  1اعتبارا من )%  14 المضافة القيمة ضريبة شامله االسعار جميع:   ملحوظة

 

 :هام جدا



  سوم فقط ال يعني التسجيل بالبطولة مطلقاالتسجيل باالستمارة االلكترونية جزء ال يتجزء من عملية التسجيل وان تسديد الر 

 برجاء االلتزام بالمواعيد المحددة. 

 االشتراك شروط
 

 رياضية ومسابقات أنشطة أي فى المشاركة من تمنعه اصابات او امراض اي من خالي انه و صحيا بسالمته إقرار على الالعب يوقع 

 الهوائية الدراجات أنواع من نوع بأي باالشتراك يسمح. 

 سباقه انطالق قبل للمنظمين القيد بطاقة تسليم بدون العب اي يشارك ال. 

 البطولة في المشاركين والمتسابقين واألندية الهيئات مسؤولية الدراجات. 

 بالدراجات الخاص الرأس واقي دون العبة أو العب أي باشتراك يسمح ال. 

 البطولة في مشتركة هيئة كل مع مندوب يتواجد. 

 (اربعة العبيين على االقل – العبيين ثالثة من ألكثر المرحلة اكتملت إذا فقط وميداليات)  األولى الثالثة راكزالم ألصحاب شهادة 

 معلنة تعديالت باخر الدولي االتحاد قانون تطبيق يتم. 

 مع التتويج قبل دقيقة 22 لمدة فقط المكتوبة الشكاوي و االعتراضات باب فتح يتم و  ساعة بنصف بالسباق متسابق اخر دخول بعد النتيجة اعالن يتم 

 .النتيجة في خطأ ثبوت حالة في فقط المبلغ يرد و. جنيها 022 رسم دفع

 منطقة حرم في مدربهم أو أمورهم أولياء تواجد العبة او العب اي نتيجة الغاء يتم و. التحكيم و النتائج منطقة حرم في يتواجد من كل نتيجة إلغاء يتم 

  .التحكيم و النتائج
 يتم الغاء نتيجة كل العب او العبة غير مطبقين لالجراءات الوقائية واالحترازية. 

 االشتراك لرسوم مسدد غير العب أي باشتراك يسمح ال. 

 جنيها على كل تعديل ..0غرامة : للتعديالت بعد الدفع والتسجيل. 

 ال التأكيد هذا على الحصول وبدون المعلومات صحة من تتاكد ىحت بك الخاص االلكتروني لبريديك االجابات من نسخة ارسال يتم عند التسجيل 

 .صحيحا االلكتروني البريد ادخال من تأكد أيضا لذلك. االعتراض يمكنك

  واي. االول بالتسجيل فقط ويؤخذ الغية اضافية تسجيالت اي ان حيث البيانات لكافة الصحيح االدخال من تأكد لذلك االستمارة في تعديل يوجد ال 

 .جنية ..0 مقابل يتم ديلتع

  الرسوم كامل دفع مقابل يتم النقل. اخر لسباق سباق من نقل يوجد ال. 

  او الداري واخري المالي للمسئول واحدة نسختين، عمل ويتم بالختم االيصال مع النادي او للهيئة المجمع التسجيالت كشف بارفاق يتم االندية لتسجيل 

 .النادي/الهيئة مندوب



 فبراير  02- 22تقع خارج محافظة القاهرة يوجد خدمة تحويل رسوم االشتراك للبطولة عبر فودافون كاش في الفترة من  التيوالهيئات الرياضية  األنديةلى جميع تيسيرا  ع

 .حيث انه تم تغيير الرقم السابق. فقط برجاء التواصل عبر صفحة االتحاد او البريد االلكتروني لمعرفة التفاصيل

 التسجيل تعليمات

 
 0200 يونيو 32 حتى سارية للترايثلون المصري االتحاد من العب قيد بطاقة على مسبقا حصل الالعب يكون أن 

 عليك و التسجيل عملية من جزء هو بل بالبطولة التسجيل مطلقا يعني ال البطولة اشتراك تسديد) بالبطولة الخاص االشتراك بتسديد الالعب يقوم 

 (اإللكتروني التسجيل عدم حالة في نتيجة على الالعب يحصل لن أو اإللكترونية التسجيل استمارة وملئ التسجيل

 التسجيل استمارة في بالتسجيل الخاصة البيانات بإدخال الالعب يقوم 

 بثالثة ايام البطولة انطالق قبل البدء قائمة بوضع المنظمة اللجنة تقوم . 

 ؤخذ فقط بالتسجيل االول لكل مشارك والغي التسجيالت التالية وفقا للتاريخ والوقتبرجاء التأكد بادخال البيانات الصحيحة حيث ي. 

 لمشارك برجاء التأكد من استالم رسالة البريد االلكتروني بالبيانات الصحيحة وفي حالة عدم تلقي هذه الرسالة يعد التسجيل الغي حتى وان كان ا

 .مسددا للرسوم

 د صحيحة طبقا لبطاقة القيد او اثبات الشخصية وفي حالة التسجيل في مرحلة ال تتوافق مع سنة الميالد الصحيحة، برجاء التأكد من ادخال سنة الميال

 . تعد هذه الحالة غش و يشطب المشارك من البطولة

 الترقيم يوم السباق ببطاقة القيد. 

 

 :االعتراضات واالحتجاجات
  م االعتراض وتسترد في حالة ان كان االعتراض صحيحاجنية رسو 022تقدم االعتراضات مكتوبة فقط مقابل دفع. 

  اشهر مع غرامة  2يتم شطب نتيجته ايقافه لمدة ال تقل عن الحكم عمله، اثناء اداء  التحدث الى الحكام او اعتراضهميتم شطب نتيجة اي العب في حالة

 .جنيها 2222

 ث الى الحكام او اعتراضهم مع االيقاف والغرامةيتم شطب نتيجة اي العب في حالة قيام ولي امره او مدربه بالتحد. 
 

 

 

 للتسجيل برجاء الضغط هنا

https://forms.gle/q7yjBuTj1n2EAH4i9
https://forms.gle/q7yjBuTj1n2EAH4i9


 

 

 االحترازيةالوقائية واالجراءات 
 

 االعداد منطقة خارج الحرارة قياس. 

 الترقيم حكم اتجاه سعك الوجه – الكمامة يرتدي ال لمن ترقيم وال الكمامة باستخدام الترقيم. 

 ترقيم وبدون كمامة بدون التبديل منطقة لن يسمح بدخول. 

 الحكم امام للخوذة الذاتي الكشف. 

 المنافسة خارج وقت اي في الكمامة ارتداء. 

 السباقات وبعد قبل الكمامة ارتداء. 

 كماكة من اكثر العب كل بحوزة يكون أن رجاءاو الكمامة باستخدام التتويج. 

 

 ات الفنيةالتعليم

 
 الساعة ضد دراجات باستخدام لالعبين مسموح غير  (TT bike ) 

 بتركيب مسموح غير  (Handlebar Aero ) 

 بالسحب   فيها مسموح السباقات وأن الدولي االتحاد قوانين بناء وذلكDraft-legal 

 فةاذا كانت توقيتات االنطالقات مختل العكس أو السيدات خلف بالسحب للرجال مسموح غير 

 هخلف باالحتماء العب الخر مسموح فغير العب اخر علي لفة بعمل العب اول قيام حالة فى. 

 بتركيب لالعبين مسموح  (Aerobar  )فقط بالترايثلون الخاص. 

 باستخدام لهم مسموحليس  السنية المراحل لسباقات بالنسبة  (TT bike & Handlebar Aero )ي اي سباقاتف 

  ه قبل انطالق السباقات بساعة واحدة لتحديد السماح بلبس بدلة المياه الساقعة من عدمه حرارة المياتقاس درجة(Wet-suit ) 

  ويشطب كل مخالف لذلكخالل مرحلة الدراجات والجري وخالل عبور خط النهاية  يجب ان تغطى منقطة الصدر لالعب 

  واحدة يكون الزمام او السوستة من الخلفوالناشئين والشباب تكون بدلة السباق قطعة  63سباقات العمومي وتحت . 

  



 

 
 غير مسموح في سباقات التلزيق : دراجة ضد الساعة

draft-legal 

 

 
 

مسموح باستخدام هذا الشكل ليس 

 .المغلق في سباقات

 
غير مسموح باستخدام هذا الشكل في سباقات 

 التلزيق بشرط 

 فقط مسموح في سباقات عدم االحتماء

Draft-illegal 

 
غير مسموح في سباقات  –دراجة طريق باستخدام ايرو بار 

 
 

 المسافة المسموح بها بين كل دراجة واالخرى في المسافة القياسية هي عشرة امتار

 draft-illegalفقط في سباقات عدم االحتماء 



 التلزيق

 لالتصال بنا

 

 :ي التاليللتواصل معنا و االشتراكات برجاء مراستلنا على البريد االلكترون

trieginfo@gmail.com 

 

 

 

 
 

   

 في انتظاركم  --- مساعدتكم يسعدنا

mailto:trieginfo@gmail.com

