Mohamed Marouf, Honor Swimmer, Egypt, 2018

Personal Website (None known)

Mohamed Marouf represented his county in more than 50 international competitions from 1985
to 2001 with many podium finishes. He set speed records in several events. At home, in 1996 he set
the record while winning the Suez Canal International Marathon. In Switzerland in 1993 he completed
the Lake Zurich Marathon (27.4 km/16.4 miles) in 5 hours, 51 minutes and 41 seconds a record which
remains unbeaten still in 2019.
Mohamed participated from 1995 to 2001 in the Traversée International du Lac St-Jean (32 km/19.9)
miles in Roberval, Quebec Canada. He placed first and second in Kalamata Greece (30 km/18.6
miles): in 1993 Mediterranean Swimming Cup Championship and in 1998 Kalamata International
Marathon. Mohamed has since successfully coached in Canada, Egypt and as national head coach in
Saudi Arabia. In Canada from 2001 to 2014, Mohamed developed many great open water swimmers,
including Philippe Dubreuil the top 10 km and Xavier Desharnais, two times winner of the Traversée
Internationale du Lac St-Jean (2014-2015). He also took part in creating the first junior national open
water team in Canada.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)
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Arabic Translation
محمد معروف مصري المولد كندي الجنسيه تم إدراجه في قاعة المشاهير الدولية للسباحة في ماراثون .مثل محمد بلده مصر في أكثر من 50
مسابقة دولية من  1985إلى  2001مع العديد من السباقات الدوليه  .حقق كثيرا من االرقام القياسيه الدوليه في بطوالت السرعات ففي عام
سجل رقما قياسيا في سباق ماراثون قناة السويس الدولي .وفي عام  1993أنهى ماراثون بحيرة زيورخ ( 27.4كم  16.4 /ميل) في 1996، 5
ساعات  51دقيقة و  41ثانية وهو رقم قياسي ال يزال قائم باسمه لمدة  24عاما ويعتبر اقدم رقم عالمي في السباحه  .شارك محمد من  1995إلى
في ترافيرزي سانت جان ( 32كم  )19.9 /ميل في روبرفال ،كيبيك كندا .وضع األول والثاني في كاالماتا اليونان ( 30كم 2001 18.6 /
ميل) :في عام  1993و عام  .١٩٩٥ببطولة كأس البحر األبيض المتوسط سباحة وفي  .وبعد ذلك درب محمد بنجاح في كندا وقام بتطوير
منظومه السباحه المفتوحه وبعد ذلك انتقل الي مصر لمده عام واآلن مدرب مدرب وطني في المملكة العربية السعودية .ففي كندا من  2001إلي
وضع محمد العديد من السباحين الكنديين في المياه المفتوحة  ،بما في ذلك فيليب دوبريويل أحسن سباح في سباق  10كم المريكا وكندكا 2015 ،
في ان واحد .وكزافييه ديشارنيز ،مرتين الفائز في ترافيرزي إنترناتيونال دو الك سانت جان ( .)2015-2014كما شارك في إنشاء أول فريق
وطني ناشئين للمياه المفتوحة في كندا وكانت نواه منظومه عالميه مشرفه
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