بطولة كأس االتحاد  2021بالعاب القوى للفئات العمرية والفرق (للذكور واإلناث)
 4-3-2تموز  2021مدينة كميل شمعون الرياضية

تابع اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث نظم بطولة كأس اإلتحاد بألعاب
القوى  2021للفئات العمرية والفرق أيّام الجمعة السبت واألحد في  3 2و 4تموز  2021على ملعب مدينة
كميل شمعون الرياضية – بيروت بمشاركة حوالي  400العب والعبة ينتمون إلى  20نادي إتحادي ،وذلك
السر العام وسيم الحولي ،أمينة
بحضور رئيس اإلتحاد روالن سعادة  ،نائبة الرئيس ناديا نعمة  ،أمين
ّ
الصندوق ماريا كيؤركيان وأعضاء الهيئة اإلدارية جوزف ساسين ،فيليب بجاني ،نديم عبود ،أيمن شامي
وكاتيا راشد .كما ت ّم إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء كورونا.
ترتيب الفرق بطولة كأس اإلتحاد  2021للفئات العمرية (الذكور) :
المركز األول  :نادي بترون ستارز  20ميدالية ذهبية –  16ميدالية فضية –  18ميدالية برونزية
المركز الثاني  :نادي الجمهور  15ميدالية ذهبية –  7ميدالية فضية –  7ميدالية برونزية
المركز الثالث  :نادي األبطال  5ميدالية ذهبية –  7ميدالية فضية –  2ميدالية برونزية
ترتيب الفرق بطولة كأس اإلتحاد  2021للفئات العمرية (اإلناث) :
المركز األول  :نادي بترون ستارز  27ميدالية ذهبية –  17ميدالية فضية –  10ميدالية برونزية
المركز الثاني  :نادي الجمهور  20ميدالية ذهبية –  4ميدالية فضية –  7ميدالية برونزية
المركز الثالث  :نادي فينيقيا صور  7ميدالية ذهبية –  8ميدالية فضية –  3ميدالية برونزية

وأتت النتائج الفردية  -الجمعة في  2تموز  2021على الشكل التالي:
 -1نتائج مسابقة رمي الكرة الجلدية صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي
المركز األول شيرلي جميّل ماريست شانفيل  28.82متر
المركز الثاني آيدن عيد شامبس  28.12متر
معوض بترون ستارز  23.40متر
المركز الثالث إيليانا ّ
المركز الرابع دانياال حويّك بترون ستارز  19.49متر
المركز الخامس لين ربيز ماريست شانفيل  18.76متر
المركز السادس إيلينا سعد ماريست جبيل  15.03متر

 -2نتائج مسابقة  60متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 2.2-
المركز األول أنجلينا كريس بترون ستارز  9.19ث Q

المركز الثاني ليا حجالي شامبس  9.25ث Q
المركز الثالث كريستال عبود األبطال  10.25ث Q
المركز الرابع لين فرحات إنتر ليبانون  10.76ث q

 -3نتائج مسابقة  60متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 1.1-
المركز األول ماريا بشارة الجمهور  9.00ث Q
المركز الثاني أنجلينا تنوري بترون ستارز  9.58ث Q
المركز الثالث الريسا بزي شامبس  9.75ث Q
المركز الرابع زهراء جزيني إنتر ليبانون  10.57ث q
المركز الخامس فانا أفيديسيان هومنتمن برج حمود  11.35ث

 -4نتائج مسابقة  50متر صيصان ذكور تحت  12سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 0.3-
المركز األول زياد شامي شامبس  8.38ث Q
المركز الثاني رافاييل عيسى بترون ستارز  8.83ث Q
المركز الثالث أمير عيسى األنصار  8.91ث Q
المركز الرابع أليكس طوروسيان ماريست شانفيل  9.02ث q
المركز الخامس كريم الوند إنتر ليبانون  9.23ث q

 -5نتائج مسابقة  50متر صيصان ذكور تحت  12سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 1.4-
المركز األول محمود ماضي األنصار  8.41ث Q
المركز الثاني أنيس الزين شامبس  8.50ث Q
المركز الثالث بيتر رزوق ماريست شانفيل  8.61ث Q
المركز الرابع وليم كعدي بترون ستارز  9.30ث
المركز الخامس كريم شمص إنتر ليبانون  9.42ث
المركز السادس روي حرفوش ماريست جبيل  9.76ث

 -6نتائج مسابقة  50متر صيصان إناث تحت  12سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 2.8-
المركز األول ميالني طوطوبكيان ماريست شانفيل  8.85ث Q
المركز الثاني لين الحوت األنصار 9.05ث Q
المركز الثالث سيلينا شاويش األرز  9.28ث Q
المركز الرابع أنجيال عبود شامبس  9.54ث q
المركز الخامس يارا ساسين بترون ستارز  9.81ث
المركز السادس مايا نابلسي إنتر ليبانون  9.84ث

 -7نتائج مسابقة  50متر صيصان إناث تحت  12سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 2.2-
المركز األول ماري الفران فينيقيا صور  8.48ث Q
المركز الثاني سارة سليم ماريست شانفيل  9.29ث Q
المركز الثالث سارة شعبان األنصار  9.68ث Q
المركز الرابع إيلينا جريج بترون ستارز  9.78ث q
المركز الخامس كالريتا غزال هومنتمن برج حمود  9.85ث
المركز السادس تاليا أبو صالح األرز  9.96ث
المركز السابع أليك غيراكوسيان هومنتمن بيروت  10.33ث
 -8نتائج مسابقة  60متر صغار ذكورتحت  14سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء ) 2.1-
المركز األول هاغوب أبدليان هومنتمن برج حمود  8.56ث Q
المركز الثاني سامي فتوح األبطال 8.90ث Q
المركز الثالث بسام ياغي المنار القلمون  8.91ث Q
المركز الرابع يعقوب المقداد األنصار  9.18ث q
المركز الخامس ماجد عريضي الجمهور  9.27ث q
المركز السادس هشام عبد الملك إنتر ليبانون  9.29ث

 -9نتائج مسابقة  60متر صغار ذكورتحت  14سنة – نصف نهائي ( سرعة الهواء – ) 1.3
المركز األول ساكو إميرزيان هومنتمن برج حمود 9.50ث Q
المركز الثاني فرنسواعون بترون ستارز  9.72ث Q

المركز الثالث شربل كماتو ماريست جبيل  9.77ث Q
المركز الرابع بيتر كامل الجمهور  9.79ث
المركز الخامس علي فرحات إنتر ليبانون  9.89ث
المركز السادس أمجد الشيخ المنار القلمون  10.09ث
المركز السابع صبحي نابلسي األنصار 11.18ث

 -10نتائج مسابقة رمي القرص (  1كلغ ) صغار ذكور تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول جوزيف جريش بترون ستارز  20.88متر
المركز الثاني كريستيان خوري ماريست جبيل  18.79متر
معوض بترون ستارز  16.22متر
المركز الثالث جيوفاني ّ
المركز الرابع جاد أبو صالح األنصار  13.12متر

 -11نتائج مسابقة رمي القرص (  1.250كلغ ) أحداث ذكور تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول بشير سعد ماريست جبيل  33.07متر
المركز الثاني أديمار حويّك بترون ستارز  27.13متر
معوض بترون ستارز  25.69متر
المركز الثالث نديم ّ
المركز الرابع حمزة جاريكجي األنصار  19.48متر

 -12نتائج مسابقة رمي الكرة الجلدية صيصان ذكور تحت  12سنة – نهائي
المركز األول أنجيلو راعي ماريست شانفيل  30.51متر
المركز الثاني أنيس الزين شامبس  29.83متر
المركز الثالث إيلي يعقوب بترون ستارز  29.23متر
المركز الرابع رابي رومانوس ماريست شانفيل  28.32متر
المركز الخامس ريان فرح ماريست جبيل  26.78متر
المركز السادس رشاد عبيد األبطال  26.73متر
المركز السابع ماثيو حويك شامبس  26.32متر
المركز الثامن ناس غطاس بترون ستارز  24.80متر

المركز التاسع شادي محمود األبطال  23.10متر

 -13نتائج سباق  250متر صيصان إناث تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول هيفاء الفران فينيقيا صور  39.93ث
المركز الثاني لما مصطفى ليتز ران  44.79ث
المركز الثالث آيدن عيد شامبس  46.75ث
المركز الرابع كريستي حنا األرز  47.18ث
المركز الخامس سارة سليم ماريست شانفيل  47.97ث
المركز السادس كالرة زيلع األرز  48.20ث
المركز السابع ناي مصطفى ليتز ران  48.40ث
المركز الثامن كالريتا غزال هومنتمن برج حمود  54.99ث
المركز التاسع أليك غيراكوسيان هومنتمن بيروت  56.32ث
المركز العاشر كلوي الحولي بترون ستارز  56.33ث
المركز الحادي عشر راما هدبا األنصار  56.70ث
المركز الثاني عشر ريا غسطين ماريست شانفيل  1.00.66د

 -14نتائج سباق  250متر صيصان ذكور تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول باولو نخلة ماريست شانفيل  42.03ث
المركز الثاني آدم فران فينيقيا صور  42.77ث
المركز الثالث رافاييل عيسى بترون ستارز  44.97ث
المركز الرابع خالد المصري اإليليت  46.77ث

المركز الخامس شربل حنا األرز  50.47ث
المركز السادس مارك نهرا ماريست شانفيل  53.67ث
المركز السابع داريان األنصار  1.02.98د

 -15نتائج سباق  300متر صغار ذكور تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول هاغوب أبدليان هومنتمن برج حمود  45.30ث
المركز الثاني جايمس طه الجمهور  48.74ث
المركز الثالث عباس عميص فينيقيا صور  49.64ث
المركز الرابع رامي صولي األبطال  51.45ث
المركز الخامس عباس عقيل األبطال  52.79ث
المركز السادس ساكو إميرزيان هومنتمن برج حمود  52.89ث
المركز السابع داني عميل األرز  53.03ث
المركز الثامن جواد شلق المنار القلمون  56.62ث
المركز التاسع محمد جدعون المنار القلمون  57.46ث

 -16نتائج سباق  300متر صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول فانا أفيديسيان هومنتمن برج حمود  1.12.61د
 -17نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية (  3كلغ ) صغار ذكور تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول حسن محمود بترون ستارز  9.12متر
المركز الثاني جوزف جريش بترون ستارز  9.10متر
المركز الثالث أندي دونريان هومنتمن بيروت  8.30متر
المركز الرابع حسين نصر الدين األبطال  8.21متر
المركز الخامس فراس عبد هللا إنتر ليبانون  7.04متر
المركز السادس دايف شاهين ماريست جبيل  6.50متر
المركز السابع أحمد أسعد إنتر ليبانون  6.23متر
المركز الثامن جاد أبو صالح األنصار  5.21متر

 -18نتائج سباق  300متر حديثات تحت  16سنة  -نهائي

المركز األول سوسن زين فينيقيا صور  50.97ث
المركز الثاني ليا محشي الجمهور  55.78ث
المركز الثالث كاترينا أفيديسيان هومنتمن برج حمود  1.26.64د

 -19نتائج سباق  300متر أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول محمد عز الدين فينيقيا صور  38.74ث
المركز الثاني عماد سكر بترون ستارز  41.99ث
المركز الثالث إبراهيم حيدر إنتر ليبانون  43.04ث
المركز الرابع سمير سبع أعين ليتز ران  44.48ث
المركز الخامس فراس عيسى ليتز ران  44.59ث
المركز السادس عباس بنوت األنصار  45.29ث
المركز السابع لويس فيليب بجاني الجمهور  45.78ث
المركز الثامن هادي قزيحة المنار القلمون  52.09ث
المركز التاسع أنطوني بوغوصيان هومنتمن برج حمود  52.86ث
المركز العاشر بالل البعريني المنار القلمون  1.10.93د

 -20نتائج مسابقة رمي القرص (  800غرام) حديثات تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول أنجيلينا بادو األبطال  16.22متر
المركز الثاني جوي سلوم بترون ستارز  12.53متر

 -21نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية (  4كلغ ) أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول عمر الداعوق األنصار  10.95متر
المركز الثاني إيزاي طانيوس بترون ستارز  10.60متر
معوض بترون ستارز  9.67متر
المركز الثالث نديم ّ
المركز الرابع يورغو الغريب شامبس  8.65متر
المركز الخامس أنطوني بوغتشاليان هومنتمن برج حمود  7.44متر
 -22نتائج مسابقة رمي القرص (  600غرام ) صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول ميرا فياض بترون ستارز  17.07متر

معوض بترون ستارز  17.01متر
المركز الثاني كريستينا ّ
 -23نتائج سباق  2000متر صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول سمى مصطفى الجمهور  7.53.89د

 -24نتائج سباق  2000متر حديثات تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول ناي مصطفى الجمهور  7.52.04د
المركز الثاني نينار حسين فينيقيا صور  7.52.05د
المركز الثالث زينب فرهود فينيقيا صور  10.11.11د

 -25نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية (  2كلغ ) صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول لين قانصو شامبس  7.55متر
المركز الثاني سيرينا حويّك شامبس  6.92متر
المركز الثالث ميرا فياض بترون ستارز  6.73متر
المركز الرابع جوي زغيب بترون ستارز  6.33متر
المركز الخامس سميرة دريان األنصار  5.18متر

 -26نتائج مسابقة الوثب الطويل صيصان ذكور تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول جاد ديب بترون ستارز  3.84متر
المركز الثاني زياد شامي شامبس  3.48متر
المركز الثالث ماثيو أبي عاد ماريست شانفيل  3.37متر
المركز الرابع رافاييل أبي ضاهر بترون ستارز  3.35متر
المركز الخامس جاين جبيلي ماريست شانفيل  3.15متر
المركز السادس أحمد جدعون المنار القلمون  2.98متر
المركز السابع جاد شلق المنار القلمون  2.75متر
المركز الثامن أمير عيسى األنصار  2.12متر
 -27نتائج مسابقة الوثب الطويل صغار ذكور تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول مالك الحوت األنصار  4.09متر

المركز الثاني بسام ياغي المنار القلمون  3.85متر
المركز الثالث جون مكاري بترون ستارز  3.67متر
المركز الرابع أمجد الشيخ المنار القلمون  3.52متر

 -28نتائج مسابقة الوثب الطويل أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول إيدي أيوب بترون ستارز  4.90متر
المركز الثاني رافاييل كامل الجمهور  4.80متر
المركز الثالث سيرج طانيوس بترون ستارز  4.69متر
المركز الرابع وليد عوض المنار القلمون  4.49متر
المركز الخامس رشيد الحوث األنصار  4.10متر
المركز السادس سمير جابر المنار القلمون  3.89متر
المركز السابع سيرجيو توتجيان هومنتمن بيروت  3.75متر
المركز الثامن كريست برصوميان هومنت برج حمود  3.74متر

 -29نتائج سباق  2000متر أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول وليم فروخ األرز  7.04.36د
المركز الثاني وليد عوض المنار القلمون  7.25.29د
المركز الثالث يحي عز الدين فينيقيا صور  8.01.19د
المركز الرابع آدم يزبك فينيقيا صور  8.20.37د
المركز الخامس جون طه الجمهور  8.22.83د

 -30نتائج سباق  2000متر صغار ذكور تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول نديم عباس فينيقيا صور  7.19.30د
المركز الثاني علي فرهود فينيقيا صور  7.29.76د
المركز الثالث جواد شلق المنار القلمون  8.37.32د
المركز الرابع محمد جدعون المنار القلمون  8.38.76د
 -31نتائج سباق  50متر صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 1.6-
المركز األول ماريا الفران فينيقيا صور  8.34ث

المركز الثاني ميالني طوطوبكيان ماريست شانفيل  8.44ث
المركز الثالث لين الحوت األنصار  8.89ث
المركز الرابع سارة سليم ماريست شانفيل  8.96ث
المركز الخامس سيلينا شاويش األرز  9.25ث
المركز السادس سارة شعبان األنصار  9.39ث
المركز السابع أنجيال عبود شامبس  9.41ث
المركز الثامن إيلينا جريج بترون ستارز  9.91ث

 -32نتائج سباق  50متر صيصان ذكور تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول زياد شامي شامبس  8.38ث
المركز الثاني محمد ماضي األنصار  8.57ث
المركز الثالث بيتر رزوق ماريست شانفيل  8.67ث
المركز الرابع أنيس الزين شامبس  8.69ث
المركز الخامس أمير عيسى األنصار  8.74ث
المركز السادس أليكس طوروسيان ماريست شانفيل  8.96ث
المركز السابع كريم الوند إنتر ليبانون  9.09ث
المركز الثامن رافاييل عيسى بترون ستارز  14.38ث
 -33نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية (  3كلغ ) حديثات تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول أنجيلينا بادو األبطال  8.67متر
المركز الثاني لين أبي مصلح األبطال  8.15متر
المركز الثالث جوي سلوم بترون ستارز  6.22متر

 -34نتائج سباق  60متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 0.3-
المركز األول ماريا بشارة الجمهور  8.96ث
المركز الثاني أنجيلينا كريس كعدي بترون ستارز  9.23ث
المركز الثالث ليا حجالي شامبس  9.34ث
المركز الرابع أنجيال طنوس بترون ستارز  9.57ث
المركز الخامس الريسا بزي شامبس  9.80ث

المركز السادس كريستال عبود األبطال  10.39ث
المركز السابع لين فرحات إنتر ليبانون  10.51ث
المركز الثامن زهراء جزيني إنتر ليبانون  10.56ث

 -35نتائج سباق  60متر صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 1.7-
المركز األول أغوب أبداليان هومنتمن برج حمود  8.58ث
المركز الثاني سامي فتوح األبطال  8.76ث
المركز الثالث بسام ياغي المنار القلمون  8.97ث
المركز الرابع مجد عريضي الجمهور  9.20ث
المركز الخامس يعقوب المقداد األنصار  9.23ث
المركز السادس ساكو إميرزيان هومنتمن برج حمود  9.37ث
المركز السابع فرنسوا عون بترون ستارز  9.54ث
المركز الثامن شربل كاماتو ماريست جبيل  9.69ث

 -36نتائج مسابقة الوثب الطويل صيصان إناث تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول صوفي طنوس بترون ستارز  3.40متر
المركز الثاني ميالني طوطوبكيان ماريست شانفيل  3.28متر
المركز الثالث لين الحوت األنصار  3.10متر
المركز الرابع إيليانا معوض بترون ستارز  3.03متر
المركز الخامس أوسيانا نجيم ماريست شانفيل  2.74متر
المركز السادس كاترينا زيلع األرز  2.18متر

 -37نتائج مسابقة الوثب الطويل صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول نسرين معوض بترون ستارز  3.71متر
المركز الثاني غلوريا قمر شامبس  3.70متر
المركز الثالث ميكاييال أبي ضاهر بترون ستارز  3.44متر
المركز الرابع فرح بعجور شامبس  3.10متر
المركز الخامس يارا بعجور األبطال  2.67متر

 -38نتائج سباق  80متر حديثات تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول ماريا نصار الجمهور  11.55ث
المركز الثاني جود الوند إنتر ليبانون  12.62ث
المركز الثالث سلمى شمص إنتر ليبانون  13.28ث

 -39نتائج سباق  80متر أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول كيفين أرتون الجمهور  9.84ث
المركز الثاني ديمي كريس كعدي بترون ستارز  10.41ث
المركز الثالث رافاييل كامل الجمهور  11.35ث
المركز الرابع سمير سبع أعين ليتز ران  11.59ث
المركز الخامس نائل ناصر إنتر ليبانون  12.64ث

وأتت النتائج الفردية  -السبت في  3تموز  2021على الشكل التالي:
 -1نتائج سباق  50متر حواجز (  0.65متر ) صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 0.3+
المركز األول أنطونينا عيسى بترون ستارز  10.66ث
المركز الثاني جانيتا فياض بترون ستارز  11.01ث
المركز الثالث يارا محمود شامبس  11.31ث

 -2نتائج سباق  50متر حواجز (  0.65متر ) صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 2.5-
المركز األول مالك الحوت األنصار  9.75ث ( توقيت يدوي )
المركز الثاني علي حسان نادي يعقوب  10.91ث ( توقيت يدوي )
المركز الثالث رضا صالح نادي يعقوب  12.43ث ( توقيت يدوي )

 -3نتائج سباق  80متر حواجز (  0.83متر ) أحداث تحت  16سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 1.9
المركز األول مشهور سحمراني بترون ستارز  14.64ث
المركز الثاني عماد سكر بترون ستارز  15.05ث
المركز الثالث لويس فيليب بجاني الجمهور  15.84ث

المركز الرابع رشيد الحوت األنصار  16.46ث
المركز الخامس قاسم حسان نادي يعقوب  17.68ث
المركز السادس عبد هللا غازي نادي يعقوب  21.70ث

 -4نتائج سباق  120متر صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي
المركز األول صوفي طنوس بترون ستارز  19.18ث ( سرعة الهواء – ) 2.6
المركز الثاني ماريا الفران فينيقيا صور  20.04ث ( سرعة الهواء – ) 2.6
المركز الثالث تيا سيرينا زيدان األرز  21.25ث ( سرعة الهواء – ) 3.2
المركز الرابع تشيرلي جميّل ماريست شانفيل  21.29ث ( سرعة الهواء – ) 3.2
المركز الخامس كريستي حنا األرز  22.31ث ( سرعة الهواء – ) 2.6
المركز السادس سارة شعبان األنصار  22.62ث ( سرعة الهواء – ) 3.2
المركز السابع أنجيال عبود شامبس  23.68ث ( سرعة الهواء – ) 3.2
المركز الثامن سالي ماضي األنصار  24.04ث ( سرعة الهواء – ) 2.6
المركز التاسع كاليا واكيم ماريست شانفيل  24.14ث ( سرعة الهواء – ) 2.6
المركز العاشر كلوي الحولي بترون ستارز  24.78ث ( سرعة الهواء – ) 3.2
 -5نتائج سباق  120متر صيصان ذكور تحت  12سنة  -نهائي
المركز األول جاد ديب بترون ستارز  19.33ث
المركز الثاني محمود ماضي األنصار  19.89ث
المركز الثالث بيتر رزوق ماريست شانفيل  20.42ث
المركز الرابع حسين زعيم نادي يعقوب  20.79ث
المركز الخامس كريستوفر سمعان ماريست شانفيل  21.15ث
المركز السادس هادي حجازي إنتر ليبانون  21.34ث
المركز السابع شربل حنا األرز  21.63ث
المركز الثامن مجد وهبة نادي يعقوب  21.76ث
المركز التاسع كريم شمص إنتر ليبانون  21.93ث
المركز العاشر ريان فرح ماريست جبيل  22.90ث

المركز الحادي عشر روي حرفوش ماريست جبيل  23.25ث
المركز الثاني عشر جورج الحولي بترون ستارز  23.36ث

 -6نتائج مسابقة إطاحة المطرقة (  3كلغ ) حديثات تحت  16سنة – نهائي
المركز األول اليا حرب بترون ستارز  18.97متر

 -7نتائج سباق  150متر حديثات تحت  16سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 0.2
المركز األول ماريا نصارالجمهور  21.63ث
المركز الثاني سوسن زين فينيقيا صور  23.12ث
المركز الثالث سارة عطوي فينيقيا صور  23.24ث
المركز الرابع جود الوند إنتر ليبانون  24.43ث
المركز الخامس سلمى شمص إنتر ليبانون  25.53ث

 -8نتائج سباق  120متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 3.2
المركز األول ماريا بشارة الجمهور  17.76ث
المركز الثاني غلوريا قمر شامبس  18.12ث
المركز الثالث أنجيلينا كريس كعدي بترون ستارز  18.26ث
المركز الرابع أنجيال طنوس بترون ستارز  19.50ث
المركز الخامس كاميل تابت إنتر ليبانون  19.81ث
المركز السادس الريسا بزي شامبس  20.52ث
المركز السابع كريستيل عبود األبطال  20.78ث
المركز الثامن زهراء جزيني إنتر ليبانون  21.55ث

 -9نتائج مسابقة إطاحة المطرقة صغار ذكورتحت  14سنة  -نهائي
المركز األول حسن محمود بترون ستارز  20.25متر
المركز الثاني دايف شاهين ماريست جبيل  19.14متر
المركز الثالث كريستيان خوري ماريست جبيل  17.82متر
المركز الرابع إدغار حويّك بترون ستارز  13.39متر
المركز الخامس أندي دونريان هومنتمن بيروت  11.54متر

 -10نتائج مسابقة إطاحة المطرقة صغيرات إناث تحت  14سنة  -نهائي
المركز األول كريستينا معوض بترون ستارز  25.26متر
المركز الثاني جوي زغيب بترون ستارز  14.44متر

 -11نتائج مسابقة إطاحة المطرقة أحداث تحت  16سنة  -نهائي
المركز األول بشير سعد ماريست جبيل  35.55متر

( رقم قياسي وطني جديد  ،الرقم السابق أديمار حويّك بترون ستارز  32.58متر )

المركز الثاني أديمار حويّك بترون ستارز  30.75متر
المركز الثالث إيزاي طانيوس بترون ستارز  27.02متر
المركز الرابع شربل عنداري الجمهور  18.02متر

 -12نتائج مسابقة الوثب الثالثي أحداث تحت  16سنة ذكور – نهائي
المركز األول إيدي أيوب بترون ستارز  10.79متر ( سرعة الهواء ) 2.8 +
المركز الثاني مارون صعيبي الجمهور  9.83متر ( سرعة الهواء ) 2.3 +
المركز الثالث إيليا كامل الجمهور  9.47متر ( سرعة الهواء – ) 0.4

 -13نتائج مسابقة الوثب الثالثي ناشئين تحت  18سنة ذكور – نهائي
المركز األول جو كامل الجمهور  12.01متر ( سرعة الهواء – ) 0.1
المركز الثاني إدوين داغر ماريست جبيل  11.70متر ( سرعة الهواء ) 2.5 +
المركز الثالث جوني نهرا بترون ستارز  11.15متر ( سرعة الهواء – ) 0.9
المركز الرابع فريدي أبو حنا األبطال  10.16متر ( سرعة الهواء ) 0.0
المركز الخامس شربل فرنسيس بترون ستارز  9.74متر ( سرعة الهواء ) 2.0 +

 -14نتائج مسابقة الوثب الثالثي شباب تحت  20سنة ذكور – نهائي
المركز األول رونالد كساب الجمهور  13.12متر ( سرعة الهواء ) 3.3 +
المركز الثاني جوي سمعان بترون ستارز  11.35متر ( سرعة الهواء ) 2.8 +
 -15نتائج مسابقة الوثب الثالثي تحت  14سنة إناث – نهائي
معوض بترون ستارز  8.47متر ( سرعة الهواء ) 1.6 +
المركز األول نسرين ّ

المركز الثاني أنطونينا عيسى بترون ستارز  8.08متر ( سرعة الهواء – ) 0.9
المركز الثالث يارا محمود شامبس  7.84متر ( سرعة الهواء ) 1.4 +

 -16نتائج مسابقة الوثب الثالثي تحت  18سنة إناث – نهائي
المركز األول أنجي ديب بترون ستارز  9.03متر( سرعة الهواء ) 2.4 +

 -17نتائج مسابقة الوثب الثالثي تحت  20سنة إناث – نهائي
المركز األول غاييل عبد النور الجمهور  9.23متر( سرعة الهواء ) 1.8 -
المركز الثاني ماريا غراسيا صباغ بترون ستارز  8.61متر ( سرعة الهواء ) 1.7 +

 -18نتائج سباق  150متر أحداث تحت  16سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 0.1 +
المركز األول كيفين أرتون الجمهور  18.09ث
المركز الثاني ديمي كريس كعدي بترون ستارز  19.60ث
المركز الثالث حسين كمونة نادي يعقوب  21.08ث
المركز الرابع إيليا كامل الجمهور  21.16ث
المركز الخامس سمير سبع أعين ليتز ران  21.29ث

 -19نتائج سباق  400متر ناشئات تحت  18سنة  -نهائي
المركز األول جنا ترمس إنتر ليبانون  1.11.15د
المركز الثاني ماريا شلهوب فينيقيا صور  1.16.93د
المركز الثالث ميريم شرف القلعة  1.18.91د
المركز الرابع سارة برقاشي الجمهور  1.29.58د

 -20نتائج سباق  120متر صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 1.6
المركز األول سامي فتوح األبطال  17.03ث
المركز الثاني يعقوب المقداد األنصار  17.38ث
المركز الثالث مجد عريضي الجمهور  17.61ث
المركز الرابع فرنسوا عون بترون ستارز  18.37ث
المركز الخامس وسيم النمر نادي يعقوب  18.44ث

المركز السادس شربل كاماتو ماريست جبيل  18.81ث
المركز السابع بيتر كامل الجمهور  18.96ث

 -21نتائج سباق  400متر ناشئين تحت  18سنة  -نهائي
المركز األول ألفرد محشي الجمهور  59.50ث
المركز الثاني أنطوني تنوري األبطال  1.02.02د
المركز الثالث كاميليو رحباني بترون ستارز  1.04.55د
المركز الرابع صالح كنجو نادي يعقوب  1.20.83د
المركز الخامس وليد عثمان نادي يعقوب  1.30.82د

 -22نتائج سباق  400متر شباب تحت  20سنة – نهائي
المركز األول مارك أنطوني إبراهيم األنطونية  49.10ث
المركز الثاني سامي حلو الجمهور  55.31ث
المركز الثالث رالف نصار الجمهور  57.08ث

 -23نتائج سباق  600متر صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي
المركز األول هيفاء الفران فينيقيا صور  2.02.79د
المركز الثاني لمى مصطفى ليتز ران  2.14.45د
المركز الثالث تيا سيرينا زيدان األرز  2.17.08د
المركز الرابع ناي مصطفى ليتز ران  2.23.91د
المركز الخامس أوسيانا نجيم ماريست شانفيل  2.25.46د
المركز السادس كالرا زيلع األرز  2.25.72د
المركز السابع راما عز الدين نادي يعقوب  2.50.37د

 -24نتائج سباق  600متر صيصان ذكور تحت  12سنة – نهائي
المركز األول باولو نخلة ماريست شانفيل  2.01.58د
المركز الثاني آدم الفران فينيقيا صور  2.05.54د

المركز الثالث خالد المصري اإليليت  2.15.05د
المركز الرابع رضا غازي نادي يعقوب  2.16.41د
المركز الخامس أنطوني نعمة ماريست شانفيل  2.26.40د
المركز السادس علي جعفر نادي يعقوب  2.36.57د

 -25نتائج سباق  1000متر أحداث تحت  16سنة – نهائي
المركز األول إبراهيم حيدر إنتر ليبانون  2.53.53د
المركز الثاني محمد عز الدين فينيقيا صور  2.53.69د
المركز الثالث وليم فركوح األرز  3.06.42د
المركز الرابع جواد شمص القلعة  3.12.87د
المركز الخامس فراس عيسى ليتز ران  3.13.27د
المركز السادس آدم يزبك فينيقيا صور  3.29.38د
المركز السابع سمير سبع أعين ليتز ران  3.37.14د
المركز الثامن قاسم حسن نادي يعقوب  3.55.47د
المركز التاسع وسيم غازي نادي يعقوب  4.00.10د

 -26نتائج سباق  1000متر صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي
المركز األول نديم عباس فينيقيا صور  3.19.99د
المركز الثاني علي فرهود فينيقيا صور  3.20.28د
المركز الثالث جايمس طه الجمهور  3.41.68د
المركز الرابع محمد هرموش نادي يعقوب  4.05.76د
المركز الخامس داني عميل األرز  4.06.85د
المركز السادس أحمد حسن نادي يعقوب  4.06.90د

 -27نتائج سباق  1000متر حديثات تحت  16سنة – نهائي
المركز األول ناي مصطفى الجمهور  3.33.22د
المركز الثاني نينار حسين فينيقيا صور  3.38.07د
المركز الثالث شاينا كترا األرز  4.09.83د
المركز الرابع زينب فرهود فينيقيا صور  4.13.90د

المركز الخامس ليا محشي الجمهور  4.13.90د
المركز السادس جنى مرهمو األرز  4.59.72د

 -28نتائج سباق  400متر شابات تحت  20سنة – نهائي
المركز األول يارا عريضي الجمهور  1.04.62د
المركز الثاني زوي داغر بلو ستارز  1.05.03د
المركز الثالث كيشال بو عيد الجمهور  1.16.34د

 -29نتائج سباق  1000متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي
المركز األول سمى مصطفى الجمهور  3.28.90د
المركز الثاني نور طبيخ القلعة  3.51.47د
المركز الثالث زينب طبيخ القلعة  4.04.36د
المركز الرابع سيرينا حويّك شامبس  4.27.24د
 -30نتائج مسابقة رمي الرمح صغيرات تحت  14سنة – نهائي
المركز األول ريتا جريش بترون ستارز  10.03متر
المركز الثاني ماريا جريش بترون ستارز  7.20متر
 -31نتائج مسابقة رمي الرمح حديثات تحت  16سنة – نهائي
المركز األول لوسي أنطون بترون ستارز  26.10متر
المركز الثاني اليا حرب بترون ستارز  19.83متر
المركز الثالث لين أبي مصلح األبطال  19.31متر

 -32نتائج مسابقة رمي الرمح ناشئات تحت  18سنة – نهائي
المركز األول لوسيانا سحمراني بترون ستارز  22.16متر
المركز الثاني منويال حويّك بترون ستارز  21.79متر
 -33نتائج مسابقة رمي الرمح شابات تحت  20سنة – نهائي
المركز األول بيا سركيس بترون ستارز  27.08متر

المركز الثاني ساندرا سليمان بترون ستارز  19.89متر

 -34نتائج سباق  1500متر ناشئات تحت  18سنة – نهائي
المركز األول يارا رزق إنتر ليبانون  5.13.55د
المركز الثاني ميا مالك الجمهور  5.44.10د
المركز الثالث إسراء عز الدين فينيقيا صور  6.41.86د
المركز الرابع زهراء عز الدين فينيقيا صور  7.35.59د
المركز الخامس نغم حسان القلعة  7.55.22د
المركز السادس سارة العوطة القلعة  8.24.33د

 -35نتائج سباق  1500متر شابات تحت  20سنة  -نهائي
المركز األول غدير األشقر فينيقيا صور  5.48.50د
المركز الثاني زينب شاهين فينيقيا صور  6.11.59د
المركز الثالث فاطمة طبيخ القلعة  7.07.82د

 -36نتائج سباق  1500متر ناشئين تحت  18سنة – نهائي
المركز األول حسين صولي فينيقيا صور  4.35.48د
المركز الثاني بالل نعمان ليتز ران  4.43.43د
المركز الثالث آرمين يغيايان هومنتمن بيروت  5.32.95د
المركز الرابع عبد هللا حسين غازي نادي يعقوب  6.02.35د

 -37نتائج سباق  1500متر شباب تحت  20سنة – نهائي
المركز األول جاد شميساني إنتر ليبانون  4.02.87د
المركز الثاني رامز جاجي ليتز ران  4.09.66د
المركز الثالث سيرج تشولكيان ليتز ران  4.30.48د
المركز الرابع كريستيان سابا الجمهور  4.50.86د
 -38نتائج مسابقة الوثب العالي صيصان ذكور تحت  12سنة – نهائي
المركز األول رافاييل ضاهر بترون ستارز  1.15متر

المركز الثاني جيسون جبيلي ماريست شانفيل  1.05متر
المركز الثالث جورج الحولي بترون ستارز  1.00متر
المركز الرابع إدوين بو مشرق ماريست شانفيل  1.00متر

 -39نتائج مسابقة الوثب العالي صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي
المركز األول عباس عقيل األبطال  1.15متر

 -40نتائج مسابقة الوثب العالي أحداث ذكور تحت  16سنة – نهائي
المركز األول يورغو الغريب شامبس  1.45متر
المركز الثاني مارون صعيبي الجمهور  1.30متر

 -41نتائج مسابقة الوثب العالي ناشئين ذكور تحت  18سنة – نهائي
المركز األول أنطوني تنوري األبطال  1.73متر
المركز الثاني بيتر صقر األبطال  1.55متر
المركز الثالث شربل فرنسيس بترون ستارز  1.50متر
المركز الرابع ميكايل فرنسيس بترون ستارز  1.50متر

 -42نتائج مسابقة الوثب العالي شباب ذكور تحت  20سنة – نهائي
المركز األول أنطوني عون األبطال  1.73متر

 -43نتائج سباق  2000متر موانع أحداث تحت  16سنة – نهائي
المركز األول مشهور سحمراني بترون ستارز  10.17.50د
المركز الثاني محمد رعد القلعة  10.26.71د

 -44نتائج سباق  100متر ناشئين تحت  18سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 0.1
المركز األول جوي تنكريان هومنتمن بيروت  12.17ث
المركز الثاني حسن اللقيس القلعة  12.48ث
المركز الثالث آالن أيوب شامبس  12.58ث
المركز الرابع علي كنجو نادي يعقوب  12.81ث

المركز الخامس ريان خوري بترون ستارز  12.83ث
المركز السادس إبراهيم الغوش األنصار  13.30ث
المركز السابع علي أمهز نادي يعقوب  13.34ث
المركز الثامن فريدي أبو حنا األبطال  14.30ث

 -45نتائج سباق  5000متر شباب تحت  20سنة – نهائي
المركز األول علي كنعان القلعة  16.32.96د
المركز الثاني شربل منصور إنتر ليبانون  18.51.99د
المركز الثالث بسام الحايك ليتز ران  19.40.29د

 -46نتائج سباق  100متر ناشئات تحت  18سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 0.4 +
المركز األول كارن سماحة شامبس  14.53ث
المركز الثاني أمينة كريمة بترون ستارز  14.60ث
المركز الثالث شانيل كامل الجمهور  14.62ث
المركز الرابع إلسي إغناطيوس شامبس  15.73ث
المركز الخامس ميريم شرف القلعة  16.30ث
المركز السادس كايت أبو نافع األرز  16.42ث
 -47نتائج سباق  100متر شباب تحت  20سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 2.2-
المركز األول كيفين عون الجمهور  11.67ث
المركز الثاني عمار حمود أتلتيكا  12.22ث
المركز الثالث هادي حرب األنطونية  12.29ث
المركز الرابع كريستوف عساكر األبطال  12.59ث
المركز الخامس ناريغ أصادوريان هومنتمن برج حمود  14.97ث

 -48نتائج سباق  100متر شابات تحت  20سنة – نهائي ( سرعة الهواء – ) 1.8
المركز األول هايا قبرصلي إنتر ليبانون  12.68ث
المركز الثاني لين غزاوي الجمهور  13.29ث
المركز الثالث غاييل عبد النور الجمهور  14.67ث

المركز الرابع لولوا قرنفل األنصار  15.19ث
المركز الخامس آية صلح القلعة  15.62ث
المركز السادس كاتيا سليم شامبس  15.79ث

 -49نتائج مسابقة الوثب العالي صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي
المركز األول لين ربيز ماريست شانفيل  1.00متر
المركز الثاني كاليا واكيم ماريست شانفيل  1.00متر
المركز الثالث مايا نابلسي إنتر ليبانون  0.95متر
المركز الرابع يارا ساسين بترون ستارز  0.90متر

 -50نتائج مسابقة الوثب العالي صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي
المركز األول ميكاييال أبي ضاهر بترون ستارز  1.20متر
المركز الثاني سيرين ماضي األنصار  1.15متر
المركز الثالث جانيتت فياض بترون ستارز  1.05متر

 -51نتائج مسابقة الوثب العالي حديثات إناث تحت  16سنة – نهائي
المركز األول لوسي أنطون بترون ستارز  1.20متر
المركز الثاني سيلينا أبو صالح األنصار  1.10متر

 -52نتائج مسابقة الوثب العالي شابات إناث تحت  20سنة – نهائي
معوض الجمهور  1.65متر
المركز األول ميساء ّ
 -53نتائج مسابقة رمي الرمح صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي
المركز األول إدغار حويّك بترون ستارز  24.13متر
المركز الثاني حسين نصر الدين األبطال  22.85متر
معوض بترون ستارز  13.73متر
المركز الثالث جيوفاني ّ
 -54نتائج مسابقة رمي الرمح أحداث ذكور تحت  16سنة – نهائي
المركز األول إليو إسطيفان بترون ستارز  33.79متر

المركز الثاني عمر الداعوق األنصار  32.55متر
المركز الثالث ميكايل طنوس بترون ستارز  21.89متر
المركز الرابع حمزة جاركجي األنصار  19.60متر
المركز الخامس شربل عنداري الجمهور  18.89متر

 -55نتائج مسابقة رمي الرمح ناشئين ذكور تحت  18سنة – نهائي
المركز األول روي أبي شاهين بترون ستارز  25.92متر
المركز الثاني نادر العلي األبطال  25.21متر
المركز الثالث ميكايل فرنسيس بترون ستارز  20.40متر
المركز الرابع بيتر صقر األبطال  20.19متر

 -56نتائج مسابقة رمي الرمح شباب ذكور تحت  20سنة – نهائي
المركز األول موريس الحاج ماريست جبيل  28.69متر

 -57نتائج سباق البدل  50×4متر صيصان إناث تحت  12سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 2.3-
المركز األول ماريست شانفيل  34.26ث
المركز الثاني األرز  34.85ث
المركز الثالث بترون ستارز  37.50ث
المركز الرابع األنصار  37.62ث

 -58نتائج سباق البدل  50×4متر صيصان ذكور تحت  12سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 2.0-
المركز األول ماريست شانفيل  32.94ث
المركز الثاني بترون ستارز  33.25ث

 -59نتائج سباق المشي ناشئات تحت  18سنة إناث – نهائي
المركز األول كريستيا سليم الجمهور  37.21د
 -60نتائج سباق المشي حديثات تحت  16سنة – نهائي
المركز األول جوليا كرم األرز  28.01د

 -61نتائج سباق المشي أحداث تحت  16سنة – نهائي
المركز األول جون طاها الجمهور  24.59د

 -62نتائج سباق البدل  60×4متر صغيرات إناث تحت  14سنة – نهائي
المركز األول بترون ستارز  36.90ث
المركز الثاني شامبس  37.66ث

 -63نتائج سباق البدل  60×4متر صغار ذكور تحت  14سنة – نهائي
المركز األول بترون ستارز  37.68ث
المركز الثاني فينيقيا صور  37.85ث
المركز الثالث األبطال  38.07ث
المركز الرابع األنصار  39.08ث

 -64نتائج سباق البدل  80×4متر حديثات تحت  16سنة – نهائي
المركز األول الجمهور  51.61ث
المركز الثاني فينيقيا صور  54.89ث
المركز الثالث األرز  1.01.16د
 -65نتائج سباق البدل  80×4متر أحداث تحت  16سنة – نهائي
المركز األول الجمهور  44.28ث
المركز الثاني بترون ستارز  44.89ث

وأتت النتائج الفردية  -األحد في  4تموز  2021على الشكل التالي:
 -1نتائج سباق  100متر حواجز ناشئات تحت  18سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 3.7-
المركز األول بيرال يوسف بترون ستارز 20.02ث
المركز الثاني كريستيل عبد النور بترون ستارز  21.18ث
 -2نتائج سباق  100متر حواجز شابات تحت  20سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 3.9-

المركز األول ليا ديب بترون ستارز  18.18ث
المركز الثاني ماريس نصور بلو ستارز  19.01ث
 -3نتائج سباق  200متر ناشئات تحت  18سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 3.0-
المركز األول آمنة كريمة بترون ستارز  31.02ث
المركز الثاني باتيل أصادوريان هومنتمن بيروت  31.06ث
المركز الثالث شانيل كامل الجمهور  31.63ث
المركز الرابع كايت أبو نافع األرز  37.95ث
المركز الخامس كريستينا أفيديسيان هومنتمن برج حمود  41.89ث
 -4نتائج سباق  200متر ناشئين تحت  18سنة – نهائي ( سرعة الهواء )4.2-
المركز األول آالن أيوب األبطال  26.05ث
المركز الثاني ريان خوري بترون ستارز  26.73ث
 -5نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية ناشئات تحت  18سنة – نهائي
المركز األول تاليا خوري بترون ستارز  8.10متر
المركز الثاني يارا حنّوش بترون ستارز  7.90متر
المركز الثالث ثيا نصار الجمهور  7.77متر
المركز الرابع إيلينا عبد النور األرز  7.70متر
 -6نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية شابات تحت  20سنة – نهائي
المركز األول لوان إبراهيم الجمهور  8.98متر
المركز الثاني باليغ تيكيليان هومنتمن بيروت  7.70متر

 -7نتائج سباق  200متر شابات تحت  20سنة – نهائي (سرعة الهواء  ()6.1-توقيت يدوي )
المركز األول هايا قبرصلي إنتر ليبانون  26.30ث
المركز الثاني لولوا قرنفل األنصار  32.50ث
المركز الثالث كاتيا سليم شامبس  34.00ث
 -8نتائج مسابقة الوثب الطويل ناشئات تحت  18سنة – نهائي
المركز األول أنجي ديب بترون ستارز  4.25متر ( سرعة الهواء ) 0.2 +
المركز الثاني بيرال يوسف بترون ستارز  4.00متر ( سرعة الهواء ) 3.6+
المركز الثالث كارن سماحة شامبس  3.69متر ( سرعة الهواء ) 3.6+
 -9نتائج مسابقة الوثب الطويل شابات تحت  20سنة – نهائي
المركز األول ليا ديب بترون ستارز  5.10متر ( سرعة الهواء ) 0.1-
المركز الثاني ماريس نصور بلو ستارز  4.72متر ( سرعة الهواء ) 4.4+
المركز الثالث ماريا غارسيا صباغ بترون ستارز  3.62متر ( سرعة الهواء ) 2.7+
نتائج سباق  200متر شباب تحت  20سنة – نهائي ( سرعة الهواء ) 1.8-
-10
المركز األول كيفين عون الجمهور  22.93ث

المركز الثاني سامي حلو الجمهور  24.23ث
المركز الثالث عمار حمود أتلتيكا  24.63ث
المركز الرابع هادي حرب األنطوني  24.87ث
المركز الخامس كريستوف عساكر األبطال  25.18ث
المركز السادس ألفريد دواليبي بترون ستارز  25.75ث
المركز السابع إيلي بطرس األبطال  27.00ث
المركز الثامن ناريغ بانوسيان هومنتمن برج حمود  30.53ث
نتائج سباق  400متر حواجز شابات تحت  20سنة – نهائي
-11
المركز األول لين غزاوي الجمهور  1.13.23د
نتائج سباق  400متر حواجز شباب تحت  20سنة – نهائي
-12
المركز األول مارك أنطوني إبراهيم األنطونية  54.24ث
نتائج سباق  800متر ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-13
المركز األول بالل نعمان ليتز ران  2.09.83د
المركز الثاني حسين صولي فينيقيا صور  2.15.67د
المركز الثالث ألفريد محشي الجمهور  2.24.63د
المركز الرابع آرمين يغيايان هومنتمن بيروت  2.27.25د
المركز الخامس محمد منصور اإليليت  2.40.59د
المركز السادس أنطونيو رحباني بترون ستارز  2.41.08د

نتائج سباق  800متر شابات تحت  20سنة – نهائي
-14
المركز األول يارا عريضي الجمهور  2.42.44د
المركز الثاني زينب شاهين فينيقيا صور  2.49.38د
المركز الثالث ميشيل بو عيد الجمهور  3.04.29د
نتائج سباق  800متر شباب تحت  20سنة – نهائي
-15
جاد شميساني إنتر ليبانون  ( 1.56.73دون تصنيف )
رامز جاجي ليتز ران  1.57.38د ( دون تصنيف )
رائد عواضة القلعة  2.05.80د ( دون تصنيف )
نتائج سباق  2000متر موانع ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-16
المركز األول كريستيل عبد النور بترون ستارز  11.34.74د
نتائج سباق  800متر ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-17
المركز األول يارا رزق إنتر ليبانون  2.34.00د
المركز الثاني جنى ترمس إنتر ليبانون  2.34.15د
المركز الثالث ميا مالك الجمهور  2.35.50د

المركز الرابع باتيل أصادوريان هومنتمن بيروت  2.38.80د
المركز الخامس إسراء عز الدين فينيقيا صور  2.56.10د
المركز السادس زهراء عز الدين فينيقيا صور  3.06.00د
المركز السابع سارة برقاشي الجمهور  3.19.60د
المركز الثامن سارة العوطة القلعة  3.35.80د

نتائج مسابقة إطاحة المطرقة  5كلغ ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-18
المركز األول أوسكار حنا بترون ستارز  31.09متر
المركز الثاني إدغار عزيز ماريست جبيل  24.42متر
المركز الثالث كارلو أهارونيان هومنتمن بيروت  22.82متر
المركز الرابع مايكل غالب بترون ستارز  18.93متر
نتائج سباق  2000متر موانع ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-19
المركز األول كميليو رحباني بترون ستارز  9.49.29د
المركز الثاني أنطونيو رحباني بترون ستارز  11.14.29د
نتائج مسابقة إطاحة المطرقة  3كلغ ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-20
المركز األول مريم يوسف بترون ستارز  32.97متر
المركز الثاني ثيا نصار الجمهور  28.10متر
المركز الثالث مانويال حويّك بترون ستارز  18.73متر
نتائج مسابقة إطاحة المطرقة  4كلغ شابات تحت  20سنة – نهائي
-21
المركز األول ساندريال حويّك بترون ستارز  22.52متر

نتائج مسابقة إطاحة المطرقة  6كلغ شباب تحت  20سنة – نهائي
-22
المركز األول رالف نصار الجمهور  26.44متر (رقم قياسي وطني جديد ،الرقم السابق لالعب نفسه  25.17متر)
نتائج مسابقة الوثب الطويل ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-23
المركز األول جو كامل الجمهور  5.89متر ( سرعة الهواء ) 0.6+
المركز الثاني إدوين داغر ماريست جبيل  5.44متر ( سرعة الهواء ) 0.2+
المركز الثالث حسن اللقيس القلعة  5.16متر ( سرعة الهواء ) 1.2-
المركز الرابع جوني نهرا بترون ستارز  5.06متر ( سرعة الهواء ) 1.4-
المركز الخامس أنطوني شديد بترون ستارز  5.04متر ( سرعة الهواء ) 2.6+
المركز السادس نادر العلي األبطال  4.81متر ( سرعة الهواء ) 1.1+
المركز السابع جيوفاني دونريان هومنتمن بيروت  4.52متر ( سرعة الهواء ) 2.9+
نتائج مسابقة الوثب الطويل شباب تحت  20سنة – نهائي
-24
المركز األول رونالد كساب الجمهور  6.38متر ( سرعة الهواء ) 2.1+
المركز الثاني جوي سمعان بترون ستارز  5.14متر ( سرعة الهواء ) 4.9+

نتائج سباق  3000متر موانع شباب تحت  20سنة – نهائي
-25
المركز األول بسام الحايك ليتز ران  11.51.30د
المركز الثاني مهدي أمهز القلعة  12.12.01د
المركز الثالث رائد عواضة القلعة  12.35.10د
نتائج سباق  3000متر ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-26
المركز األول كريستيا سليم الجمهور  16.11.36د
المركز الثاني نغم حسان القلعة  16.54.26د
نتائج سباق  3000متر شابات تحت  20سنة – نهائي
-27
المركز األول غدير األشقر فينيقيا صور  12.21.31د
المركز الثاني فاطمة طبيخ القلعة  16.40.02د
نتائج سباق  3000متر ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-28
المركز األول فداء بو خزام بلو ستارز  12.09.97د
نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-29
المركز األول أوسكار حنا بترون ستارز  11.36متر
المركز الثاني كارلو أهارونيان هومنتمن بيروت  11.33متر
المركز الثالث مايك يوسف بترون ستارز  10.57متر
المركز الرابع داني حاموش األبطال  9.96متر
المركز الخامس محمد قرنفل األنصار  8.42متر
المركز السادس جاد دغيلي األنصار  8.38متر
المركز السابع جوي تنكريان هومنتمن بيروت  7.87متر
نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية شباب تحت  20سنة – نهائي
-30
المركز األول ميشال فرح بترون ستارز  10.09متر
المركز الثاني جاد دبيان األبطال  9.30متر
نتائج مسابقة رمي القرص ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-31
المركز األول مريم يوسف بترون ستارز  27.70متر
المركز الثاني يارا حنّوش بترون ستارز  20.35متر
المركز الثالث إيلينا عبد النور األرز  14.12متر
نتائج مسابقة رمي القرص شابات تحت  20سنة – نهائي
-32
المركز األول لوان إبراهيم الجمهور  27.59متر
المركز الثاني بيا سركيس بترون ستارز  26.55متر
المركز الثالث سندريال حويّك بترون ستارز  19.17متر
نتائج سباق  10000متر شباب تحت  20سنة – نهائي
-33
المركز األول علي كنعان القلعة  38.02.85د

نتائج مسابقة رمي القرص ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-34
المركز األول إدغار عزيز ماريست جبيل  32.20متر
المركز الثاني مايكل غالب بترون ستارز  25.53متر
المركز الثالث جاد دغيلي األنصار  23.03متر
المركز الرابع مايك يوسف بترون ستارز  21.85متر
المركز الخامس داني حاموش األبطال  19.24متر
المركز السادس محمد قرنفل األنصار  19.09متر
نتائج مسابقة رمي القرص شباب تحت  20سنة – نهائي
-35
المركز األول كريستيان سابا الجمهور  28.63متر
المركز الثاني ميشال فرح بترون ستارز  28.55متر
نتائج سباق التتابع  100×4متر شابات تحت  20سنة – نهائي
-36
المركز األول الجمهور  55.79ث
نتائج سباق التتابع  100×4متر شباب تحت  20سنة – نهائي
-37
المركز األول الجمهور  46.16ث
المركز الثاني األبطال  48.64ث
المركز الثالث بترون ستارز  50.26ث
نتائج سباق التتابع المتنوع (100م200-م300-م400-م) ناشئات تحت  18سنة – نهائي
-38
المركز األول الجمهور  2.53.30د
بترون ستارز دون تصنيف DQ

نتائج سباق التتابع  400×4متر شابات تحت  20سنة – نهائي
-39
المركز األول فينيقيا صور  5.25.28د
نتائج سباق التتابع المتنوع (100م200-م300-م400-م) ناشئين تحت  18سنة – نهائي
-40
المركز األول بترون ستارز 2.24.40د
المركز الثاني هومنتمن بيروت  2.24.46د
المركز الثالث األبطال  2.37.15د
نتائج سباق التتابع  400×4متر شباب تحت  20سنة – نهائي
-41
المركز األول القلعة  4.04.66د

