Nasser Elshazly, Honor Swimmer, Egypt, 1979

Personal Website (None known)

Nasser Elshazly won 2 Majors:

1977 Amateur and 1983 Capri to Naples [1st overall in 1977
beating all professionals]. He enjoyed a long career as an elite racer - from 1977 to 1992 and as a
member of the Egyptian Long Distance Swimming Federation from 1997 to 2000. He set the speed
record across the English Channel from France to England in 1977 when he won the Arab Nations
English Channel Race in 8 hours and 45 minutes (bettering his time the year before by 1 hour). He
competed ten times in Capri-Napoli winning twice, once second and three times third. Nassar
completed the Traversée Internationale du lac St-Jean race nine times - once taking second. He also
completed the 34 km Traversée Internationale du lac Memphrémagog nine times - once taking
second. Nine times as well in the 36.2 km Atlantic City Around the Island Swim. Other races include
26.4 km International Self-Transcendence Marathon-Schwimmen in Lake Zurich and 57 km Maratón
Acuática Internacional Santa Fe - Coronda.
After retirement as an elite race, Nasser contributed to the sport. He was the Director for the Egyptian
Open Water Technical Committee for open water from 2001 to 2003 and Treasurer of the Egyptian
Swimming Federation from 2004 to 2005. From 2006 to 2016 he worked with the UAE swimming
Federation to promote open water and help organize their FINA Marathon. As the After that 2012 2016 Egyptair Station Manager at Heathrow Airport from 2012-2016 he sponsored a disabled swimmer
Ahmed Nasef who swam the English Channel.
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Arabic Translation
فاز ناصر الشاذلي بمرتين :هواة  1977و  1983من كابري إلى نابولي [المركز األول في عام  1977متغلبًا ناصر الشاذلي السباح البطل مصر
على جميع المحترفين) .تمتع بمسيرة طويلة كمتسابق محترف من  1977إلى  1992وكعضو في االتحاد المصري للسباحة الطويلة من 1977
إلى  .2000سجل الرقم القياسي في عبور القناة اإلنجليزية من فرنسا إلى إنجلترا في عام  1977كافضل رقم عربي لعبور القناه اإلنجليزية في
ساعات و  45دقيقة (أفضل وقته في العام السابق بساعة واحدة) .تنافس عشر مرات في كابري نابولي وفاز مرتين  ،مرة في الثانية وثالث 8
تسع مرات  -حصل علي المركز الثاني مره  Traversée Internationale du lac St-Jeanمرات في المركز الثالث .أكمل نصار سباق
كندا تسع مرات  -واحتل مرة واحدة  Traversée Internationale du lac Memphrémagogواحده  .كما أكمل مسافة  34كم
المركز الثاني .تسع مرات أيضًا في أتالنتيك سيتي  36.2كم حول الجزيرة للسباحة .وتشمل السباقات األخرى  26.4كم ماراثون-شويمين الدولي
في بحيرة زيورخ بسويسرا و  57كم ماراثون أكواتيكا إنترناسيونال سانتا في  -كوروندا.االرجنتين
مديرا للجنة الفنية المصرية للمياه المفتوحة للمياه
بعد اعتزاله سباق المحترفين العالمين  ،ساهم ناصر في تطوير رياضه السباحة الطويلة  .كان
ً
المفتوحة من عام  2001إلى عام  2003وأمين صندوق االتحاد المصري للسباحة من عام  2004إلى عام  .2005من عام  2006إلى عام
ماراثون .مدير محطة مصر للطيران FINAعمل مع اتحاد اإلمارات للسباحة للترويج للمياه المفتوحة والمساعدة في تنظيم سباقات ال 2016 ،

Elshazly

. Nasserفي مطار هيثرو من  2016-2012قام برعاية السباح المعاق أحمد ناصف الذي سبح في القناة اإلنجليزية
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