
 بطولة الجمهورية لألكواثلون 

     6266مــــارس 62السويس    
 

 سنوات أوالد 9تحت 

 بناتسنوات  9تحت  
 

 

 أوالد سنوات 11تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 1399 0:06:59 مصطفي عماد عبدالحميد 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 2026 0:08:36 معاذ أحمد محمد محمود 2

 نادي الهرم الرياضي 1962 0:08:49 راكان أحمد طلعت عامر  3

 نادي بنك األهلى المصري 1463 0:09:21 خالد اسماعيل حسن 4

 أكاديمية ستار سبورت 1327 0:09:32 يونس ايراهيم تيسير  5

 حر 1966 0:09:55 أيمن سامح عوض السيد 6

 

 سنة 11بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري   0:06:58 جومانا احمد خميس  1

 نادي منتخب السويس 1759 0:08:55 ميار محمود محمد عبد العال  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1190 0:09:05 حبيبه محمد عبدهللا محمد  3
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 4444 0:07:51 احمد احمد خميس ابراهيم  1

 شبيننادي وطني  1914 0:09:25 ابراهيم اسالم ابراهيم عبدالمحسن 2

2مكرر   المدرسة الرياضية بالسويس 1629 0:09:25 عادل احمد محمد نور الدين 

 المدرسة الرياضية بالسويس 2099 0:10:13 بالل أحمد محمد محمود 3

 المدرسة الرياضية بالسويس 2098 0:10:51 عبدالرحمن إبراهيم سامي عبدالرحيم 4

 المدرسة الرياضية بالسويس 1636 0:10:55 محمد محمود السيد عبداللطيف 5

 المدرسة الرياضية بالسويس 3000 0:11:07 آدم منصور شحات حامد 6

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 1620 0:09:07 ريماس على حسن 1

 الرياضية بالسويسالمدرسة  1619 0:09:39 ايسيل سامح احمد 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1872 0:10:16 الرا احمد اسامه 3

 المدرسة الرياضية بالسويس 2097 0:13:01 مريم إبراهيم سامي عبدالرحيم 4



 بطولة الجمهورية لألكواثلون 

     6266مــــارس 62السويس    
 

 سنة أوالد 11تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 723 0:07:42 يوسف عادل عبد العال حنفى  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 714 0:08:03 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 2096 0:08:12 محمود حسن السمانمروان  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 0:08:33 أنس محمود فاروق فضل  4

 نادي األسطول البحري 4444 0:08:38 عمر أحمد عبد العزيز  5

 نادي الشرقية للدخان 1127 0:08:40 تيم محمد امير السيد  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 0:09:29 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  7

 نادي منتخب السويس 1778 0:12:01 يوسف وليد محمد  8

 نادي منتخب السويس 1926 0:13:00 محمود أحمد محمود 9

 نادي منتخب السويس 2077 0:15:29 محمد طة يوسف  10

DNS يوسف محمد حسن السمان DNS 1679 حر 

 

 سنة بنات 11تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب   0:07:36 هدى جمعة صبحى  1

 نادي منتخب السويس 1773 0:10:12 حور أحمد مصطفى عارف  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1634 0:12:24 جني احمد محمد عبد القادر 3

 
 

 باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1956 0:08:35 رحمه محمد إسماعيل  1
 

 

 باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 1450 0:16:42 اياد ايهاب ابراهيم 1

 

 باراكواثلون
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1000 0:17:24 اسالم حمدى سعيد ابو زيد 1
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 11شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 672 0:14:38 ياسين احمد عزت محمد 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1660 0:15:54 عبدالرحمن رمضان عبدالمرضي عبد العزيز  2

 نادي وطني شبين 2004 0:17:04 محمد هانى سعد غريب 3

 نادي وطني شبين 1911 0:20:41 محمد مجدى راضى نجم 4

 أكاديمية ستار سبورت 1723 0:20:51 ياسين ابراهيم تيسير 5

 نادي وطني شبين 1913 0:33:39 محمد رضا صادق شاهين 6

 

 11شابات تحت 

 

 

 11شباب تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المصرينادي بنك األهلى  315 0:13:15 يوسف محمد بيومي 1

 نادي الشرقية للدخان 1581 0:14:28 احمد سامح سيد محمد  2

 نادي وطني شبين 2015 0:15:03 عزت محمد عزت الكنفانى 3

 نادي وطني شبين 1912 0:15:17 حمزه محمود فوزى الحضرى 4

 نادي وطني شبين ؟ 0:16:25 احمد عالء على عامر 5

 الرياضية بالسويسالمدرسة  830 0:17:03 يوسف وائل طه 6

 نادي وطني شبين 1902 0:17:15 عبدهللا عصام عبدالغنى غنيم 7

 نادي وطني شبين 2087 0:18:22 يوسف محمد فوزى الزناتى 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب   0:19:23 محمد عبد الحميد 9

 المدرسة الرياضية بالسويس 2095 0:19:28 حسن محمد حسن 11

 نادي وطني شبين 1904 0:22:28 سامى محمود شعيرابراهيم  11

DNS ادم محمد سعد عبده DNS 1680 حر 

 

 11شابات تحت 

 

 

 

 
 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 52 0:16:47 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 نادي األسطول البحري 2064 0:18:51 سلمي السيد سعيد  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 482 0:22:55 مريم عمرو فتحى أبو الحسن  3

 نادي وطني شبين 2001 0:23:47 ريتاج عمر عبدالشافى ابراهيم 4

 نادي وطني شبين 2090 0:24:12 مريم محمد كامل الجندى 5

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 2012 0:25:09 نوران محمد االمام عبدالمولى 1

 نادي وطني شبين 2000 0:27:22 جولى محمد حسن محمود 2
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AG سنة رجال 19: 11سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرواد الرياضي 1705 0:13:29 احمد سامح عوض السيد 1

 نادي وطني شبين 1906 0:15:13 مصطفى وائل مصطفى الكردى 2

 نادي وطني شبين 1900 0:16:28 ماهر معتز عبدالرؤف شعيب 3

 
AG  رجال سنة 69: 62سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 946 0:17:22 هيثم طارق السعيد 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1201 0:17:27 محمود جمال محمود احمد  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 2092 0:21:02 احمد سمير زكي محمد 3

 المدرسة الرياضية بالسويس 2094 0:24:29 زياد حسام الدين 4
 

 

 

AG سيدات   سنة 69: 62سوبر 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1917 0:24:37 سها محمد سيد احمد 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 2093 0:27:49 هدير خالد عبدالرحمن احمد 2
 

 

 

AG رجال   سنة 19: 12سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 2001 0:17:38 محمد عبدهللا محمد 1

DNS حر 1972 0:19:00 اسالم السيد محمد عبدربه 

 

AG سيدات   سنة 19: 12سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 2091 0:29:14 محمودبيان مهاب محمد  1
 

 
 


