
 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

  الكأس العام لبطولة الجميورية لسباحة المياه المفتوحو نتيجة           
  06/6106 /07 إلي  6106/ 05/06التي أقيمت خالل الفترة من       

 شرم الشيخبمدينة          
 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية  إجمالي نقاط التفوق اسم النادي لترتيبا

  577 األىمي األول
  519 الزمالك الثاني
  518 الشمس الثالث
  659 الصيد المصري الرابع

  646 سموحو الخامس
  099 القاىرة السادس
  075 أكتوبر 6مدينة  السابع
  055 سبورتنج الثامن
  047 ىيئة قناه السويس التاسع
  046 البنك األىمي اإلسكندرية العاشر

  037 البنك األىمي الجيزة 00ال
  89 رأس البر 06ال
  75 طنطا 03ال
  47 التوفيقية لمتنس 04ال
  46 جزيرة الورد 05ال
  37 اإلتحاد السكندري 06ال
  31 الزىور 07ال
  69 النصر 08ال

 ----------  إنبي مشاركة
 ----------  الفيوم مشاركة

 E.A.T 

 



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 سنة04مرحمة كأس     
 شرم الشيخبمدينة  كيمو متر 5لمسافة  06/06/6106يوم والتي أقيمت         

 ناشئات  ناشئين                          
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 41 57 الشمس األول 41 76 األىمي األول
 37 54 األىمي الثاني 37 56 الشمس الثاني
 34 48 الصيد المصري الثالث 34 36 الزمالك ثالثال

 30 69 الزمالك الرابع 30 09 سموحو الرابع
 31 68 القاىرة الخامس 31 07 سبورتنج الخامس
 69 7 البنك األىمي الجيزة السادس 69 06 النصر السادس

-- -----  البنك األىمي اإلسكندرية مشاركة 69 06 القاىرة السادس م
-- -----  إنبي مشاركة 67 00 بررأس ال الثامن
-- -----  سموحو مشاركة 66 9 الصيد المصري التاسع
     65 4 ىيئة قناه السويس العاشر
    -- -----  البنك األىمي الجيزة مشاركة
    -- -----  طنطا مشاركة

E.A.T   
 

 
 

 



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 سنة05مرحمة كأس      
 شرم الشيخبمدينة  كيمو متر 5لمسافة  05/06/6106يوم والتي أقيمت         

 ناشئات  ناشئين                          
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 41 80 األىمي األول 41 69 األىمي األول
 37 60 الزمالك الثاني 37 53 الشمس الثاني
 34 09 الشمس الثالث 34 38 كالزمال الثالث
-- -----  طنطا مشاركة 30 66 البنك األىمي الجيزة الرابع

-- -----  الصيد المصري مشاركة 31 64 الزىور الخامس
     69 05 سموحو السادس
     68 00 طنطا السابع
     67 5 الصيد المصري الثامن
     66 3 رأس البر التاسع
    -- -----  جزيرة الورد مشاركة
    -- -----  أكتوبر 6مدينة  مشاركة

E.A.T   
 

 
                            



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 سنة06مرحمة كأس      
 شرم الشيخ بمدينة  كيمو متر 5لمسافة  05/06/6106يوم والتي أقيمت         

 ناشئات  ناشئين                          
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 51 49 األىمي األول 51 80 األىمي األول
 47 44 الزمالك الثاني 47 40 طنطا الثاني
 44 36 الشمس الثالث 44 39 الشمس الثالث
 40 64 البنك األىمي اإلسكندرية الرابع 40 66 الزمالك الرابع

     41 09 سبورتنج الخامس
     39 06 الصيد المصري السادس
     38 00 أكتوبر 6مدينة  السابع
     37 5 اإلتحاد السكندري الثامن
     36 4 رأس البر التاسع
    -- -----  القاىرة مشاركة
    -- -----  الفيوم  مشاركة
    -- -----  البنك األىمي الجيزة مشاركة

E.A.T                                        
 
 



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 سنة 07مرحمة كأس    
 شرم الشيخبمدينة  كيمو متر 5لمسافة  05/06/6106يوم والتي أقيمت         

 ناشئات  ناشئين                             
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 51 75 األىمي األول 51 71 ألىميا األول
 47 44 البنك األىمي اإلسكندرية الثاني 47 39 الصيد المصري الثاني
 44 09 الشمس الثالث 44 36 الزمالك الثالث
 40 05 الزمالك الرابع 40 36 الشمس الرابع

-- -----  الصيد المصري مشاركة 41 68 سموحو الخامس
     39 01 ىيئة قناه السويس السادس
     38 8 البنك األىمي الجيزة السابع

E.A.T   



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 سنة 09مرحمة كأس 
 شرم الشيخ بمدينة  كيمو متر 5لمسافة  05/06/6106يوم والتي أقيمت         

 ناشئات  ناشئين                                                  
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي تيبالتر  نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 51 57 األىمي األول 51 54 األىمي األول
 47 39 الزمالك الثاني 47 31 الزمالك الثاني

 44 60 أكتوبر 6مدينة  الثالث 47 31 الشمس الثاني م
 40 09 الصيد المصري الرابع 40 67 سموحو الرابع

 41 07 الشمس الخامس 41 07 القاىرة الخامس
     39 05 البنك األىمي الجيزة السادس
     38 03 ىيئة قناه السويس السابع
     37 06 سبورتنج الثامن
     36 01 أكتوبر 6مدينة  التاسع
    -- -----  البنك األىمي اإلسكندرية مشاركة

E.A.T 



 6106/6107لمسباحة المياه المفتوحو لعام نتيجة بطولة الجميورية   االتحاد المصرى لمسباحة       

 رئيس لجنة الحكام                         الحكم العام                       حكم السكرتارية                                      

 

 العموميمرحمة كأس 
 شرم الشيخبمدينة  كيمو متر 01 + 5لمسافة  06/6106/ 07 – 05يوم والتي أقيمت         

 آنسات                                                رجال                        
 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 61 056 األىمي األول 61 041 األىمي األول
 57 76 الزمالك الثاني 57 76 أكتوبر 6مدينة  الثاني
 54 46 البنك األىمي اإلسكندرية الثالث 54 54 سموحو الثالث
 50 34 سموحو الرابع 50 45 القاىرة الرابع

 51 63 الشمس الخامس 51 41 الشمس الخامس
 49 07 القاىرة السادس 49 38 الزمالك السادس
     48 36 سبورتنج السابع
     47 66 الوفيقية لمتنس الثامن
     46 03 جزيرة الورد التاسع
     45 6 الصيد المصري العاشر
     45 6 ىيئة قناه السويس م العاشر

E.A.T 

 


