Captain Nabil Elshazly, Honor Swimmer, Egypt, 2020

Personal Website (None known)

Captain Nabil Elshazly won 4 Majors:

1961, 1962, 1963 and 1964 as an Amateur in Capri
to Naples [1st overall in 1962 beating all professionals]. Other impressive race results:
•

. The record time he set in his Maratona del Golfo Capri-Napoli in Italy 1962 victory stood for
10 years.

• First place at Traversée Internationale du Lac St-Jean in 1964 and was second in the 1965 Traversée
• First place 35 km Ohrid Lake Swimming Marathon in Yugoslavia in 1962
• First place in the 44 km Suez Canal International Race in Egypt
• First place 1964 San Felecian Lac race in Quebec, Canada
• Second place in the 1964 24 Heures La Tuque
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• Third place in Lake Ontario 10-miler
• Second in the 10-mile Trio Pod Swim, Canada
• Third place 88 km Maratón Internacional Hernandarias and also the 10-mile race in Argentina during
the 1966 season
Nabil coached 25 successful English Channel crossings and he is a holder of a lifetime Channel
Swimming Association membership. He is the founder of the Egyptian lifesaving and under water
federation and was elected as an executive board member for many years.
Nabil was Egypt's National Swimming Coach for 25 years. He also produced hundreds of other
amateur and professional swimmers including IMSHOF Honoree Mohamed Marouf and has coached
20 successful English Channel swimmers including his son IMSHOF Honoree Nasser Elshazly who
broke the record in 1977.
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Arabic Translation
فاز الكابتن نبيل الشاذلي بأربعة ألقاب عالمية  1961 :و  1962و  1963و  1964بصفته أحد الهواة في كابري إلى نابولي [المركز األول في
 :عام  1962متغلبًا على جميع المحترفين] .حقق نتائج أخري رائعه
.الزمن القياسي و الفوز في سباق ماراتونا ديل جولفو كابري نابولي بإيطاليا عام  1962استمر لمدة  10سنوات •.
 Traverséeفي عام  1964والثاني في عام  Traversée Internationale du Lac St-Jean 1965المركز األول في •
المركز األول  35كم ماراثون بحيرة أوهريد في يوغوسالفيا عام • 1962
المركز األول في سباق قناة السويس الدولي بطول  44كم بمصر •
المركز األول  1964سباق سان فيليسيان الك في كيبيك  ،كندا •
سباحه متتاليه تتابع  ٢٤ساعه  Heures La Tuqueالمركز الثاني في • 24 1964
المركز الثالث في بحيرة أونتاريو  ١٠اميال •
المركز الثاني في سباق تريو بود للسباحة لمسافة  10أميال  ،كندا •
وأيضًا سباق  10أميال في األرجنتين خالل موسم  Maratón Internacional Hernandarias 1966المركز الثالث  88كم •
عبورا ناج ًحا للقناة اإلنجليزية وهو حائز على عضوية جمعية السباحة القناة مدى الحياة .هو مؤسس االتحاد المصري إلنقاذ
قام نبيل بتدريب 25
ً
.والسباحه تحت الماء وانتخب كعضو في المجلس التنفيذي لسنوات عديدة
 IMSHOFنبيل مدرب السباحة الوطني المصري لمدة  25عا ًما .درب المئات من السباحين الهواة والمحترفين اآلخرين  ،بما في ذلك
البطل المصري محمد معروف  ،وقام بتدريب  20سبا ًحا نجحوا في عبور القناة اإلنجليزية بما في ذلك Honoree Mohamed Marouf

Nabil Elshazly

. Captainناصر الشاذلي الذي حطم الرقم القياسي في عام  IMSHOF Honoree 1977ابنه
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