
 بطولة الجمهورية لألكوابايك   

     2022 مـــارس 26بالسويس    
 

 

   13شباب تحت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 413 0:46:39 اسام عبد اللطيف على   1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  739 0:48:01 مهند هشام محمد على  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 989 0:48:33 معاذ محمد محمد الصغير  3

 المدرسة الرياضية بالسويس 1657 0:48:42 باهر فادي شوقي عوض  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  386 0:51:14 عمر عبدهللا محمود عبدهللا  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1928 0:54:24 أسامة السيد عبد الحميد  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  390 0:55:26 أحمد عماد سعد يوسف  7

 المدرسة الرياضية بالسويس 1312 1:00:29 محمد احمد محمد نور الدين  8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  481 1:01:20 يوسف عمرو فتحى أبو الحسن  9
 

 

   13تحت  اتاب ش

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1753 1:03:50 لميس رامى محمد على  1

 

 15 تحت بابش

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 1633 0:42:34 يوسف احمد محمد عبد القادر 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1617 0:44:22 عبدهللا محمد عبدهللا زياده  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1611 0:48:37 عبدالرحمن عماد سعد يوسف 3

 نادي منتخب السويس  1762 0:48:41 سيف الدين محمد سيد  4

 نادي بيجاسوس دريم الند  1792 0:50:00 سيف الدين عمرو جمال   5

 نادي الشرقية للدخان 1647 0:51:11 نور احمد محمد نور الدين  6

DNF أحمد وليد محمد دسوقى DNF 8888  المدرسة العسكرية بالهايكستب 

DNS  الدين حسنين مصطفى محمد نور DNS 1146  نادي األهلي السكندري 
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   15تحت  اتاب ش
 

 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 1313 0:54:24 نور احمد محمد نور الدين  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1613 0:55:25 ملك عز الدين على محمود  2
 

 

   17شباب تحت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  380 0:40:26 مصطفي حاتم مصطفى رشوان  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  391 0:42:12 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1262 0:42:14 طارق ياسر احمد  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1929 0:42:32 السيد عبد الحميد محمد  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  382 0:46:29 عبد الرحمن رمضان كامل   5
 

 

 

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

 نادي الشرقية للدخان  1555 0:55:33 على حسن  صابر  1

 

AG  رجال29-20اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 171 0:50:50 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  1

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:51:26 حمدى جمال احمد  2

 أكاديمية ستار سبورت 1517 0:51:49 حيدر جمال احمد  3

 رجال 39-30اسبرنت  
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 719 0:53:58 محمد أيمن عمر حسن   1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


