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الزمن(رجال)تارجيت اسبرينت 

4,24,98المؤسسه الرياضيةطارق ثروت عبدالمقصود محمد1

4,25,46المؤسسه الرياضيةاسالم اسماعيل اسماعيل فراج2

4,26,97نادى بدر(-)نور صقر عسران محمد بكر 3

4,33,71نادى الجيشاحمد فهيم محمد امين درغام4

4,36,21المؤسسه الرياضيةمحمد عيد سيد احمد5

4,37,61نادى بدريسن زكريا محمد على نصر6

4,52,44المؤسسه الرياضيةكريم عبدالناصر عبدالعزيز عبدالمجيد7

4,53,44نادى الجيشاحمد خيرى حسن زياده8

4,58,85المؤسسه الرياضيةاحمد فوزى محمد بدر9

5,39,02نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف10

الزمن( ناشئين21)تارجيت اسبرينت 

8,00,00نادى الجيش(.)طارق احمد محمد السيد تسجيل

الزمن( ناشئين18)تارجيت اسبرينت 

6,41نادى الجيش(-)عبدالرحمن ايمن على حسنين تسجيل

8,26نادى الجيش(.)محمد منصور محمد عبدالرحمن تسجيل

8,31نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنهتسجيل

الزمن( ناشئين16)تارجيت اسبرينت 

3,55نادى الجيشمهاب احمد خليل محمد خليل الساعى1

4,30نادى الجيشعبدالرحمن محمد صديق عبدهللا على2

5,02نادى الجيشكريم عالءالدين محمد تونى عبدهللا3

5,17نادى الجيشمؤمن محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن4

5,18نادى الجيشاحمد عالء الدين محمد تونى عبدهللا5

5,24نادى الشرقية(-)احمد وائل عطيه عبدالعزيز 6

7,26نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه7

8,6نادى الشرقية(-)احمد العروسى عبدالمنعم ابراهيم محمد 8

9,7حدائق االهراممحمود هانى محمود فراج9

الزمن( ناشئين12)تارجيت اسبرينت 

3,58نادى الشرقيةمحمد محمد عبدالهادى محمد حموده1

4,3نادى الشرقية(.)احمد عادل عبدالحميد عيد حسن 2

4,19,35نادى الجيشادهم محمد صديق عبدهللا على3

4,19,75نادى الجيشسليم عمر فاروق عمر حسن شحات4

5,01نادى الشرقيةمحمد عادل عبدالحميد عيد حسن5

5,50نادى الجيشعلى احمد على العبد محمد6

5,11نادى الجيش(.)يوسف محمد كمال فهيم عافيه 7

6,15نادى الجيش(-)يحيى حازم فهمى ابراهيم زايد 8
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الزمن( ناشئات21)تارجيت اسبرينت 

8,12نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمانتسجيل

DNSنادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود

الزمن( ناشئات18)تارجيت اسبرينت 

8,12نادى الشرقيةمريم هشام رشاد جمعه سيد احمدتسجيل

11,37نادى الجيشهبه محمد كمال فهيم عافيهتسجيل

الزمن( ناشئات16)تارجيت اسبرينت 

5,38نادى الجيشجومانه احمد خليل محمد خليل الساعى1

6,34نادى الجيشجنى احمد محمود السيد عبدالمولى2

6,51نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد3

7,35نادى الشرقيةرودينا وائل عطيه عبدالعزيز السيد4

7,38نادى الجيشريناد هشام ابوبكر حسين حسن5

8,24نادى الجيشمنة هللا محمد عباده احمد عباده 6

9,26نادى الجيش(.) (-)ايتن باسم فوزى سامى عمر 7

الزمن( ناشئات12)تارجيت اسبرينت 

4,38نادى الجيشاروى محمد على محمد عتمانتسجيل

5,20نادى الجيشجومانه هشام ابوبكر حسين حسنتسجيل

6,06نادى الجيشجنى محمد كمال فهيم عافيهتسجيل


