
מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר400מעורב04:23.20795ירושלים רבתי2003איתןבן שטרית1214302325
זכר400מעורב04:30.18735מכבי קרית אונו2005יהבחלג2215300906
זכר400מעורב04:31.94720מכבי קרית ביאליק2004דניאלאייכל3326145844
זכר400מעורב04:35.66692מכבי כפר המכביה2004ג‘ואילווי4214609901
זכר400מעורב04:40.20659הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן5328249727
זכר400מעורב04:55.28563הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2005מיכאלפובר6345041701
זכר400מעורב05:00.89532מכבי וייסגל2005עידועיזר7327721304
זכר400מעורב05:02.22525הפועל כפר סבא ב. ב.2005ירדןג'אן8215079369
זכר400מעורב05:02.88521בני הרצליה2005אדרמגן9326359239

זכר400מעורב05:08.57493הפועל כפר סבא ב. ב.2005עידן צביסטרוז10327942579
זכר400מעורב05:10.55484הפועל עירוני הוד השרון2004בןגרינבוים11324189224
זכר400מעורב05:15.66460הפועל עירוני הוד השרון2004יונתןסופיר12326887940

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר1500חופשי15:34.78809מכבי שוהם2004יואברומנו1326537909
זכר1500חופשי15:36.46804הפועל ירושלים2003יונתןאחדות2214433153
זכר1500חופשי15:41.84790בני הרצליה1998מתןרודיטי3314916644
זכר1500חופשי15:44.78783הפועל ירושלים2002זיוכהן4322907528
זכר1500חופשי15:49.72771הפועל בת ים2005מאורגורלניק5326419843
זכר1500חופשי16:02.53741מכבי פ.מ. רעות2001כלילהלוי6322335415
זכר1500חופשי16:05.81733הפועל כפר סבא ב. ב.2000עדוגל7211882303
זכר1500חופשי16:21.27699מכבי וייסגל2004ירוןמנטין8325840072
זכר1500חופשי16:21.70698הפועל בת ים2004אלוןאילין9325912533

זכר1500חופשי16:48.26644הפועל כפר סבא ב. ב.2003יהודהטל10209850064
זכר1500חופשי16:59.23624מכבי פ.מ. רעות2005דןזילברברג11328258629
זכר1500חופשי17:12.41600הפועל עומר2004ניקיטהארצ'בשב12326009610
זכר1500חופשי17:29.96570מכבי וייסגל2005יהונתןרוזנשטרך13215623927
זכר1500חופשי17:30.09570הפועל נס ציונה2004איתיעזריאל14214848491
זכר1500חופשי18:06.81514מכבי כפר המכביה2003עידורויטר15325337863

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר400מעורב04:23.20795ירושלים רבתי2003איתןבן שטרית1214302325
זכר400מעורב04:30.18735מכבי קרית אונו2005יהבחלג2215300906
זכר400מעורב04:31.94720מכבי קרית ביאליק2004דניאלאייכל3326145844
זכר400מעורב04:35.66692מכבי כפר המכביה2004ג‘ואילווי4214609901
זכר400מעורב04:40.20659הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן5328249727
זכר400מעורב04:55.28563הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2005מיכאלפובר6345041701
זכר400מעורב05:00.89532מכבי וייסגל2005עידועיזר7327721304
זכר400מעורב05:02.22525הפועל כפר סבא ב. ב.2005ירדןג'אן8215079369
זכר400מעורב05:02.88521בני הרצליה2005אדרמגן9326359239

זכר400מעורב05:08.57493הפועל כפר סבא ב. ב.2005עידן צביסטרוז10327942579
זכר400מעורב05:10.55484הפועל עירוני הוד השרון2004בןגרינבוים11324189224
זכר400מעורב05:15.66460הפועל עירוני הוד השרון2004יונתןסופיר12326887940

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100חופשי00:49.15869הפועל ירושלים2000תומרפרנקל1322895418
זכר100חופשי00:49.37857מכבי אשדוד2000דניסלוקטב2208052704
זכר100חופשי00:49.59846מכבי חיפה1997מירוןחרותי1208553990
זכר100חופשי00:49.83834מכבי אשדוד1997זיוקלונטרוב4316224435
זכר100חופשי00:50.61796הפועל דולפין נתניה2004מרטיןקרטאבי5326444171
זכר100חופשי00:50.81786הפועל ירושלים1998מארקשפרקין6318838422

דרוג בוגרים למכביה



זכר100חופשי00:50.87784הפועל בת ים2002אורטל7212767503
זכר100חופשי00:51.05775מכבי חיפה2001עיליכהן8322585449
זכר100חופשי00:51.05775הפועל עירוני הוד השרון2002גלכהן גרומי8212418339

זכר100חופשי00:51.39760מכבי ראשון לציון 2002SEALSניקרוזנברג10211497425
זכר100חופשי00:51.63750הפועל ירושלים2002סמיוןגריונטל8346572738

זכר100חופשי00:51.95736הפועל עירוני הוד השרון2004דניאלקריציבסקי11325971521
זכר100חופשי00:51.96735מכבי חיפה1998גיאגרופר12318173150
זכר100חופשי00:52.01733הפועל אולימפ נתניה2004דניאליוסיפוב13214764839
זכר100חופשי00:52.04732הפועל עמק חפר2003עומרוינר12214440562
זכר100חופשי00:52.04732מכבי קרית ביאליק2004דניאלאייכל14326145844
זכר100חופשי00:52.08730הפועל בית שמש2001מיכאלסמירנוב15324219369
זכר100חופשי00:52.20725מכבי חיפה2002אלכסוולקוב17212755987
זכר100חופשי00:52.27722הפועל ירושלים2004אלכסייגליבינסקי18214772758
זכר100חופשי00:52.29722הפועל ירושלים2003מנינגחסקל19230491896
זכר100חופשי00:52.37718הפועל פתח תקווה כדור מים2005נירחי20327721908
זכר100חופשי00:52.95695הפועל דולפין נתניה2002גלשלגל22213794878
זכר100חופשי00:52.96694מכבי כפר המכביה2004עידןשומסקי18325693422
זכר100חופשי00:53.16687מכבי ראשון לציון 2004SEALSעומרילוי24325942795
זכר100חופשי00:53.27682הפועל גליל עליון2003אביתר חייםלוי25213945744
זכר100חופשי00:53.40677מכבי פ.מ. רעות2002בנימיןזרחין26213526742
זכר100חופשי00:53.56671מכבי כפר המכביה2001ארתורגלוזמן27323870386
זכר100חופשי00:53.69666הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן28328249727
זכר100חופשי00:53.88659מכבי חיפה2005דניאלברוך29325859395
זכר100חופשי00:54.14650מכבי פ.מ. רעות2005דביר ישראלשחף30328228309
זכר100חופשי00:54.35642ירושלים רבתי2002מאורגרין31212377840
זכר100חופשי00:54.40641הפועל ירושלים2003מיכאלפאחט32326039013
זכר100חופשי00:54.53636מכבי קרית ביאליק1999מייקלמיטלמן33207344102
זכר100חופשי00:54.64632מכבי כפר המכביה2001רועיהרפז34324075506
זכר100חופשי00:54.72630הפועל עמק חפר2004אסףאריאל35326042785
זכר100חופשי00:54.96621מכבי קרית ביאליק2004טליחביץ36214514739
זכר100חופשי00:54.98621מכבי פ.מ. רעות2004עידוצוק37325364438
זכר100חופשי00:55.04619מכבי חיפה1999בןשמואלי38318677002
זכר100חופשי00:55.16615הפועל ירושלים2004רןרגב39325916518
זכר100חופשי00:55.34609הפועל דולפין נתניה2005ליאםגיאולי40215261835
זכר100חופשי00:55.35608הפועל עמק חפר2000טלדקלו41211381504
זכר100חופשי00:55.47604מכבי כפר המכביה2004אוהדקים42326194719
זכר100חופשי00:55.52603הפועל עמק חפר2000תומרמוס43322299215
זכר100חופשי00:55.52603מכבי ראשון לציון 2005SEALSיהבדמלין43215727934
זכר100חופשי00:55.64599מכבי אשדוד2005מקסיםסברנסקי45215312497
זכר100חופשי00:55.96589הפועל באר טוביה2005יונתןהרוש46329197776
זכר100חופשי00:56.04586בני הרצליה2004עידודרעי47326528361
זכר100חופשי00:56.10584הפועל כפר סבא ב. ב.2004יובלדור48214617219
זכר100חופשי00:56.31578מכבי כפר המכביה2004קורןחנש49215217308
זכר100חופשי00:56.43574מכבי חיפה2004תומר לוי50214540023
זכר100חופשי00:57.00557הפועל עירוני הוד השרון2003עיסאכרם51213230261
זכר100חופשי00:57.12553בני הרצליה2004אילוןטהר52214713117
זכר100חופשי00:57.13553הפועל דולפין נתניה2004אמירלביא53326325180
זכר100חופשי00:57.23550מכבי כפר המכביה2005פלגשמואלי54327510277
זכר100חופשי00:57.32548מכבי כפר המכביה2004אמיתוולפסון55325709343
זכר100חופשי00:57.32548מכבי ראשון לציון 2004SEALSיםבכר55326691292
זכר100חופשי00:57.67538אסא באר שבע1999שיחצ'טורוב57206969784
זכר100חופשי00:57.71537מכבי סח'נין2005מוחמדשיח חסן58326567310
זכר100חופשי00:58.00529הפועל דולפין נתניה2004יובלקרלמן59214797508

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר400חופשי03:51.95854מכבי קרית ביאליק2000ברסולובייציק1206692477
זכר400חופשי03:54.94821מכבי שוהם2004יואברומנו2326537909
זכר400חופשי03:55.51815הפועל בת ים2002אורטל3212767503
זכר400חופשי03:58.87781הפועל בת ים2005מאורגורלניק4326419843
זכר400חופשי04:03.20740הפועל ירושלים2003מנינגחסקל5230491896



זכר400חופשי04:03.54737מכבי פ.מ. רעות2001כלילהלוי6322335415
זכר400חופשי04:03.69736הפועל בת ים2004אלוןאילין7325912533
זכר400חופשי04:07.71701מכבי וייסגל2004ירוןמנטין6325840072
זכר400חופשי04:09.49686מכבי חיפה2005דניאלברוך7325859395
זכר400חופשי04:09.68684מכבי כפר המכביה2005שביטשקלים8215008616
זכר400חופשי04:09.97682מכבי ראשון לציון 2005SEALSיהבדמלין9215727934

זכר400חופשי04:14.83644מכבי פ.מ. רעות2005דןזילברברג12328258629
זכר400חופשי04:15.52638הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן12328249727
זכר400חופשי04:22.95586הפועל כפר סבא ב. ב.2003יהודהטל14209850064
זכר400חופשי04:24.65574הפועל נס ציונה2004איתיעזריאל15214848491
זכר400חופשי04:25.92566מכבי וייסגל2005יהונתןרוזנשטרך16215623927
זכר400חופשי04:28.82548ע.ל.ה עצמה רעננה2004יאירויצברג17215007220
זכר400חופשי04:31.74531הפועל כפר סבא ב. ב.2005עידן צביסטרוז18327942579
זכר400חופשי04:32.92524מכבי כפר המכביה2003עידורויטר19325337863
זכר400חופשי04:33.08523הפועל מועדון קרית אתא2004טימורסולומון20326160041
זכר400חופשי04:34.16517הפועל דולפין נתניה2005עידוסבן21328245998

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200חופשי01:47.16862מכבי אשדוד2000דניסלוקטב1208052704
זכר200חופשי01:49.47808הפועל ירושלים2000תומרפרנקל2322895418
זכר200חופשי01:50.41788מכבי קרית ביאליק2000ברסולובייציק3206692477
זכר200חופשי01:50.63783הפועל בת ים2002אורטל4212767503
זכר200חופשי01:50.98776הפועל עירוני הוד השרון2002גלכהן גרומי5212418339
זכר200חופשי01:51.07774מכבי שוהם2004יואברומנו6326537909
זכר200חופשי01:51.44766הפועל ירושלים2002סמיוןגריונטל7346572738
זכר200חופשי01:52.40747מכבי ראשון לציון 2002SEALSניקרוזנברג8211497425
זכר200חופשי01:52.43746מכבי קרית ביאליק2004דניאלאייכל9326145844

זכר200חופשי01:52.66742הפועל ירושלים2003מנינגחסקל10230491896
זכר200חופשי01:54.29710מכבי אשדוד1997זיוקלונטרוב11316224435
זכר200חופשי01:54.78701הפועל ירושלים2004אלכסייגליבינסקי12214772758
זכר200חופשי01:55.51688הפועל עירוני הוד השרון2004דניאלקריציבסקי13325971521
זכר200חופשי01:56.27675מכבי כפר המכביה2005שביטשקלים14215008616
זכר200חופשי01:56.50671מכבי וייסגל2004ירוןמנטין15325840072
זכר200חופשי01:56.55670הפועל גליל עליון2003אביתר חייםלוי16213945744
זכר200חופשי01:56.69667מכבי חיפה2002אלכסוולקוב17212755987
זכר200חופשי01:56.83665מכבי חיפה2005דניאלברוך18325859395
זכר200חופשי01:58.16643מכבי פ.מ. רעות2002בנימיןזרחין19213526742
זכר200חופשי01:58.48638מכבי ראשון לציון 2005SEALSיהבדמלין20215727934
זכר200חופשי02:00.13612הפועל ירושלים2003מיכאלפאחט21326039013
זכר200חופשי02:02.04583הפועל בית שמש2001מיכאלסמירנוב22324219369
זכר200חופשי02:02.37579הפועל עמק חפר2004אסףאריאל23326042785
זכר200חופשי02:04.20553מכבי כפר המכביה2001רועיהרפז24324075506
זכר200חופשי02:04.40551הפועל דולפין נתניה2005ליאםגיאולי25215261835
זכר200חופשי02:04.67547הפועל נס ציונה2004איתיעזריאל26214848491
זכר200חופשי02:04.94544ירושלים רבתי2004שאולאבוהב27326081254
זכר200חופשי02:05.43537מכבי כפר המכביה2004אוהדקים28326194719
זכר200חופשי02:05.61535בני הרצליה2004עידודרעי29326528361
זכר200חופשי02:06.06529הפועל כפר סבא ב. ב.2003יהודהטל30209850064
זכר200חופשי02:06.06529הפועל עומר2005איתישניר31215570110
זכר200חופשי02:06.22527ע.ל.ה עצמה רעננה2004יאירויצברג32215007220
זכר200חופשי02:06.33526הפועל דולפין נתניה2004יובלקרלמן33214797508
זכר200חופשי02:08.88495הפועל כפר סבא ב. ב.2005עידן צביסטרוז34327942579
זכר200חופשי02:10.37478הפועל עירוני הוד השרון2003עיסאכרם35213230261
זכר200חופשי02:11.61465הפועל גליל עליון2005יונתןבסטיאנס36328180609

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר50חופשי00:21.95864מכבי חיפה1997מירוןחרותי1208553990
זכר50חופשי00:22.66785הפועל דולפין נתניה2004מרטיןקרטאבי2326444171
זכר50חופשי00:22.75776הפועל ירושלים1998מארקשפרקין3318838422



זכר50חופשי00:22.79772הפועל דולפין נתניה1991מרקוס ג‘וןשלזינגר4338080500
זכר50חופשי00:22.95756מכבי אשדוד1997זיוקלונטרוב5316224435
זכר50חופשי00:23.34719הפועל בת ים2002אורטל6212767503
זכר50חופשי00:23.43710מכבי חיפה1998גיאגרופר7318173150
זכר50חופשי00:23.61694מכבי חיפה2001עיליכהן8322585449
זכר50חופשי00:23.77680מכבי חיפה2002אלכסוולקוב9212755987

זכר50חופשי00:23.81677הפועל דולפין נתניה2002יונתןמולצ‘נוב10212830400
זכר50חופשי00:23.83675הפועל פתח תקווה כדור מים2005נירחי11327721908
זכר50חופשי00:23.90669מכבי קרית ביאליק1999מייקלמיטלמן12207344102
זכר50חופשי00:23.91668מכבי ראשון לציון 2004SEALSעומרילוי13325942795
זכר50חופשי00:23.93667מכבי ראשון לציון 2002SEALSניקרוזנברג14211497425
זכר50חופשי00:24.04658הפועל בית שמש2001מיכאלסמירנוב15324219369
זכר50חופשי00:24.10653ירושלים רבתי2001כריסטיאןפיצ‘וגין16212266316
זכר50חופשי00:24.12651הפועל דולפין נתניה2004דבירקינן17323825125
זכר50חופשי00:24.14649הפועל דולפין נתניה2002גלשלגל18213794878
זכר50חופשי00:24.21644מכבי כפר המכביה2004עידןשומסקי19325693422
זכר50חופשי00:24.37631ירושלים רבתי2002מאורגרין20212377840
זכר50חופשי00:24.44626מכבי פ.מ. רעות2005דביר ישראלשחף21328228309
זכר50חופשי00:24.45625מכבי כפר המכביה2001ארתורגלוזמן22323870386
זכר50חופשי00:24.65610מכבי קרית ביאליק2004טליחביץ23214514739
זכר50חופשי00:24.65610הפועל דולפין נתניה2002יונתןמולצ‘נוב24212830400
זכר50חופשי00:24.68608הפועל באר טוביה2005יונתןהרוש25329197776
זכר50חופשי00:24.69607מכבי כפר המכביה2004אוהדקים26326194719
זכר50חופשי00:24.83597מכבי כפר המכביה2001רועיהרפז27324075506
זכר50חופשי00:24.93590הפועל עמק חפר2000טלדקלו28211381504
זכר50חופשי00:25.07580מכבי אשדוד2005מקסיםסברנסקי29215312497
זכר50חופשי00:25.22569ירושלים רבתי2004שאולאבוהב30326081254
זכר50חופשי00:25.22569מכבי פ.מ. רעות2004עידוצוק31325364438
זכר50חופשי00:25.28565מכבי כפר המכביה2004איילפרויד32326301579
זכר50חופשי00:25.29565בני הרצליה1997גבריאלסילברמן33208552067
זכר50חופשי00:25.42556מכבי סח'נין2004פיראסאסדי34326604485
זכר50חופשי00:25.44555הפועל עמק חפר2004אסףאריאל35326042785
זכר50חופשי00:25.45554מכבי אשדוד2005דניאלאסנר36341085066
זכר50חופשי00:25.45554מכבי חיפה2004תומר לוי37214540023
זכר50חופשי00:25.48552הפועל דולפין נתניה2005ליאםגיאולי38215261835
זכר50חופשי00:25.52550מכבי כפר המכביה2004אמיתוולפסון39325709343
זכר50חופשי00:25.59545הפועל פליפר חדרה2004שידקלו40214719411
זכר50חופשי00:25.63543הפועל דולפין נתניה2004אמירלביא41326325180
זכר50חופשי00:25.80532בני הרצליה2004אילוןטהר42214713117
זכר50חופשי00:25.98521מכבי וייסגל2005אדםקירה43328413943
זכר50חופשי00:25.99520מכבי כפר המכביה2005גלרחמים44326709284
זכר50חופשי00:26.04517מכבי סח'נין2005מוחמדשיח חסן45326567310
זכר50חופשי00:26.05517מכבי כפר המכביה2004יואבפז46326256948
זכר50חופשי00:26.08515הפועל דולפין נתניה2005רועילוי47215263971
זכר50חופשי00:26.11513ע.ל.ה עצמה רעננה2004יאירויצברג48215007220
זכר50חופשי00:26.25505מכבי תמנון פרדסיה1996גיאכהן49207654856
זכר50חופשי00:26.26504הפועל עירוני הוד השרון2003עיסאכרם50213230261
זכר50חופשי00:26.57487ע.ל.ה עצמה רעננה2004אביתרבן אמיתי51209855196
זכר50חופשי00:26.75477מכבי כפר המכביה2004סמואלמרצולו52332508621

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר800חופשי08:09.89786מכבי שוהם2004יואברומנו1326537909
זכר800חופשי08:13.63768הפועל בת ים2005מאורגורלניק2326419843
זכר800חופשי08:16.66754מכבי פ.מ. רעות2001כלילהלוי3322335415
זכר800חופשי08:21.17734הפועל ירושלים2003יונתןאחדות4214433153
זכר800חופשי08:31.28691מכבי וייסגל2004ירוןמנטין5325840072
זכר800חופשי08:42.68647הפועל ירושלים2003מנינגחסקל6230491896
זכר800חופשי08:46.73632הפועל בת ים2004אלוןאילין7325912533
זכר800חופשי08:52.87610מכבי פ.מ. רעות2005דןזילברברג8328258629
זכר800חופשי08:58.53591מכבי ראשון לציון 2005SEALSיהבדמלין9215727934



זכר800חופשי09:00.91583הפועל כפר סבא ב. ב.2003יהודהטל10209850064
זכר800חופשי09:05.09570הפועל נס ציונה2004איתיעזריאל11214848491
זכר800חופשי09:06.75565מכבי וייסגל2005יהונתןרוזנשטרך12215623927
זכר800חופשי09:28.64502מכבי כפר המכביה2003עידורויטר13325337863
זכר800חופשי09:35.28485הפועל גליל עליון2005יונתןבסטיאנס14328180609

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100גב00:54.99838מכבי חיפה2001דודגרצ'יק1212242150
זכר100גב00:55.08834הפועל דולפין נתניה1999מיכאללייטרובסקי2315031633
זכר100גב00:55.13831מכבי אשדוד1992יעקבטומרקין3312038250
זכר100גב00:55.57812מכבי קרית אונו2004ענברדנציגר4325698983
זכר100גב00:55.80802מכבי חיפה2003אדםמראענה5214161135
זכר100גב00:56.70764הפועל ירושלים2000בוריסטברובסקי6207590449
זכר100גב00:57.11748הפועל עמק חפר2003עומרוינר7214440562
זכר100גב00:57.14747מכבי ראשון לציון 2005SEALSסטפןאומלצינקו8327543153
זכר100גב00:57.71725מכבי חיפה2002דניאלוולקוב9212755995

זכר100גב00:58.29703מכבי ראשון לציון 2002SEALSניקרוזנברג10211497425
זכר100גב00:58.53695הפועל דולפין נתניה2005מייקמרדר11327756219
זכר100גב00:58.92681הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2001אריאלחוזמן12324010545
זכר100גב00:59.67656מכבי חיפה2005אופקפרץ13326331295
זכר100גב01:00.07643מכבי וייסגל2005יובלסיפלה14215535378
זכר100גב01:01.04612הפועל דולפין נתניה2005אלקסדולגיך15327753745
זכר100גב01:01.70593הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2005מיכאלפובר16345041701
זכר100גב01:02.44572מכבי קרית אונו2005אביבסטאל17215401647
זכר100גב01:02.60568מכבי חיפה2004עדיוידה18326170362
זכר100גב01:05.95485מכבי פ.מ. רעות2002בנימיןזרחין19213526742
זכר100גב01:06.39476ע.ל.ה עצמה רעננה2004אביתרבן אמיתי20209855196
זכר100גב01:07.90445הפועל מועדון קרית אתא2005שוןדצקובסקי21215484684
זכר100גב01:08.09441הפועל באר טוביה2005יונתןהרוש22329197776
זכר100גב01:08.16440ע.ל.ה עצמה רעננה2004יאירויצברג23215007220
זכר100גב01:08.16440מכבי פ.מ. רעות2005רוםשחף24328228317
זכר100גבNS0הפועל ערד2001מייקלבר25323864389

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200גב01:58.20848מכבי חיפה2001דודגרצ'יק1212242150
זכר200גב02:00.90793מכבי אשדוד1992יעקבטומרקין2312038250
זכר200גב02:01.16788מכבי קרית אונו2004ענברדנציגר3325698983
זכר200גב02:02.96754הפועל ירושלים2000בוריסטברובסקי4207590449
זכר200גב02:06.97684מכבי ראשון לציון 2002SEALSניקרוזנברג5211497425
זכר200גב02:06.99684מכבי חיפה2003אדםמראענה6214161135
זכר200גב02:07.90670מכבי קרית אונו2005יהבחלג7215300906
זכר200גב02:08.18665הפועל עמק חפר2003עומרוינר8214440562
זכר200גב02:08.51660מכבי חיפה2002דניאלוולקוב9212755995

זכר200גב02:08.91654הפועל דולפין נתניה2005מייקמרדר10327756219
זכר200גב02:08.96653מכבי ראשון לציון 2005SEALSסטפןאומלצינקו11327543153
זכר200גב02:10.80626מכבי קרית אונו2005אביבסטאל12215401647
זכר200גב02:11.91610מכבי חיפה2005אופקפרץ13326331295
זכר200גב02:13.26592מכבי וייסגל2005יובלסיפלה14215535378
זכר200גב02:14.30578הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן15328249727
זכר200גב02:18.82524הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2005מיכאלפובר16345041701
זכר200גב02:23.78471הפועל מועדון קרית אתא2005שוןדצקובסקי17215484684
זכר200גב02:25.08459הפועל דולפין נתניה2005עידוסבן18328245998
זכר200גב02:27.58436מכבי כפר המכביה2005אביבגליל19215358219
זכר200גבDQ0ירושלים רבתי2003איתןבן שטרית20214302325

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100חזה01:00.96812ירושלים רבתי2001כריסטיאןפיצ‘וגין1212266316
זכר100חזה01:02.62749מכבי כפר המכביה2004יהונתןיצחקי2326203908



זכר100חזה01:02.85741מכבי נהריה1997אלוןבאר3318546314
זכר100חזה01:03.59715הפועל אולימפ נתניה2004דניאליוסיפוב4214764839
זכר100חזה01:04.62681הפועל מועדון קרית אתא2004סטיבפרנצקביץ5326159589
זכר100חזה01:05.90643הפועל בת ים2005גלסחרוב6328287073
זכר100חזה01:06.06638הפועל עירוני הוד השרון2004יונתןסופיר7326887940
זכר100חזה01:06.63622מכבי קרית ביאליק2003לירוןקלוגר8213974058
זכר100חזה01:07.06610הפועל דולפין נתניה2004דבירקינן9323825125

זכר100חזה01:07.47599מכבי חיפה2002ארטורברזקין10212528780
זכר100חזה01:07.61595מכבי חיפה2001יהונתןרום11211579529
זכר100חזה01:07.85589הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2004יובלקליין12326047545
זכר100חזה01:09.55547הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2001אריאלחוזמן13324010545
זכר100חזה01:09.82540מכבי ראשון לציון 2004SEALSיםבכר14326691292
זכר100חזה01:10.10534מכבי פ.מ. רעות2005דביר ישראלשחף15328228309
זכר100חזה01:10.60522מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2004נעםמאיר16326661196
זכר100חזה01:11.99493מכבי כפר המכביה2005אריאלאברמוביץ17329144398
זכר100חזה01:12.59481הפועל פתח תקווה כדור מים2005מרקבוט18323252411
זכר100חזה01:13.60461מכבי פ.מ. רעות2004עידוצוק19325364438
זכר100חזה01:14.57443מכבי כפר המכביה2005גלרחמים20326709284
זכר100חזה01:15.93420הפועל עירוני הוד השרון2005רוןלוי21327941670
זכר100חזה01:17.42396מכבי שוהם2005איתיאבני22328491899

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200חזה02:15.70802הפועל אולימפ נתניה2004דניאליוסיפוב1214764839
זכר200חזה02:16.90781מכבי נהריה1997אלוןבאר2318546314
זכר200חזה02:18.93748מכבי חיפה2001יהונתןרום3211579529
זכר200חזה02:19.41740מכבי כפר המכביה2004ג‘ואילווי4214609901
זכר200חזה02:19.79734הפועל מועדון קרית אתא2004סטיבפרנצקביץ5326159589
זכר200חזה02:20.61721מכבי כפר המכביה2004יהונתןיצחקי6326203908
זכר200חזה02:21.05714הפועל עירוני הוד השרון2004יונתןסופיר7326887940
זכר200חזה02:23.00686מכבי חיפה2002ארטורברזקין8212528780
זכר200חזה02:25.43652הפועל בת ים2005גלסחרוב9328287073

זכר200חזה02:31.40578מכבי חיפה1999בןשמואלי10318677002
זכר200חזה02:31.41577הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2004יובלקליין11326047545
זכר200חזה02:34.16547מכבי קרית אונו2005רואיעפרוני12328237268
זכר200חזה02:37.96508מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2004נעםמאיר13326661196
זכר200חזה02:38.15507הפועל פתח תקווה כדור מים2005מרקבוט14323252411
זכר200חזה02:49.36412הפועל עירוני הוד השרון2005רוןלוי15327941670

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200מעורב02:00.12854מכבי אשדוד1992יעקבטומרקין1312038250
זכר200מעורב02:02.25810הפועל עירוני הוד השרון2002גלכהן גרומי2212418339
זכר200מעורב02:05.19755ירושלים רבתי2003איתןבן שטרית3214302325
זכר200מעורב02:07.10721מכבי קרית ביאליק2001דןקונין4212233233
זכר200מעורב02:08.93691מכבי כפר המכביה2004ג‘ואילווי5214609901
זכר200מעורב02:09.13688הפועל דולפין נתניה2005מייקמרדר6327756219
זכר200מעורב02:09.49682מכבי חיפה2002שמואלוייסבורג7213041411
זכר200מעורב02:10.37668הפועל עירוני הוד השרון2005אליבזמן8328249727
זכר200מעורב02:14.52608מכבי חיפה2004עדיוידה9326170362

זכר200מעורב02:14.88603מכבי חיפה1999בןשמואלי10318677002
זכר200מעורב02:17.64568הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2005מיכאלפובר11345041701
זכר200מעורב02:22.00517הפועל עירוני הוד השרון2004בןגרינבוים12324189224
זכר200מעורב02:28.33453מכבי תמנון פרדסיה2005אופקהולדשטיין13328256441
זכר200מעורב02:29.38444ע.ל.ה עצמה רעננה2004יאירויצברג14215007220

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100פרפר00:52.69829הפועל ירושלים2000תומרפרנקל1322895418
זכר100פרפר00:52.73827הפועל עירוני הוד השרון2002גלכהן גרומי2212418339
זכר100פרפר00:53.48792הפועל ירושלים2002סמיוןגריונטל3346572738



זכר100פרפר00:53.91774מכבי קרית ביאליק2001דןקונין4212233233
זכר100פרפר00:54.32756מכבי חיפה2001עיליכהן5322585449
זכר100פרפר00:54.51748הפועל עירוני הוד השרון2004דניאלקריציבסקי6325971521
זכר100פרפר00:54.69741ירושלים רבתי2001ליאורמזרחי7322254467
זכר100פרפר00:54.84735הפועל גליל עליון2003אביתר חייםלוי8213945744
זכר100פרפר00:55.35715מכבי חיפה2004בשאראבו חרש9326170198

זכר100פרפר00:56.44674מכבי קרית אונו2005יהבחלג10215300906
זכר100פרפר00:58.35610הפועל ג'מים אילת2004גיא רפאלביטון11326505609
זכר100פרפר00:58.47606מכבי חיפה2004עדיוידה12326170362
זכר100פרפר01:00.27554הפועל עמק חפר2000תומרמוס13322299215
זכר100פרפר01:00.40550מכבי קרית ביאליק2004טליחביץ14214514739
זכר100פרפר01:00.87537מכבי אשדוד2005מקסיםסברנסקי15215312497
זכר100פרפר01:01.17529הפועל כפר סבא ב. ב.2005ירדןג'אן16215079369
זכר100פרפר01:01.19529מכבי וייסגל2005אדםקירה17328413943
זכר100פרפר01:01.70516מכבי קרית אונו2004עידופיינברג18326620473
זכר100פרפר01:01.95510בני הרצליה2004אילוןטהר19214713117
זכר100פרפר01:02.00508בני הרצליה2004עידודרעי20326528361
זכר100פרפר01:02.36500מכבי חיפה2004תומר לוי21214540023
זכר100פרפר01:02.39499מכבי כפר המכביה2004אוהדקים22326194719
זכר100פרפר01:02.47497מכבי וייסגל2005עידועיזר23327721304
זכר100פרפר01:03.22480הפועל דולפין נתניה2004אמירלביא24326325180
זכר100פרפר01:03.30478הפועל מועדון קרית אתא2004טימורסולומון25326160041
זכר100פרפר01:03.44475מכבי כפר המכביה2005אביבגליל26215358219
זכר100פרפר01:03.48474מכבי כפר המכביה2005גלרחמים27326709284
זכר100פרפר01:05.02441הפועל בית שמש2005זכריהגרסימוב28332366178
זכר100פרפר01:06.84406מכבי כפר המכביה2004סמואלמרצולו29332508621
זכר100פרפרNS0הפועל דולפין נתניה1991מרקוס ג‘וןשלזינגר30338080500

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200פרפר02:03.80715מכבי קרית אונו2005יהבחלג1215300906
זכר200פרפר02:03.97712מכבי קרית ביאליק2001דןקונין2212233233
זכר200פרפר02:08.55639ירושלים רבתי2001ליאורמזרחי3322254467
זכר200פרפר02:13.49570הפועל ירושלים2004ידידרביבי4326381126
זכר200פרפר02:19.05504הפועל כפר סבא ב. ב.2005ירדןג'אן5215079369
זכר200פרפר02:19.31502הפועל מועדון קרית אתא2004טימורסולומון6326160041
זכר200פרפר02:20.40490מכבי וייסגל2005עידועיזר7327721304
זכר200פרפר02:21.82475מכבי וייסגל2005יהונתןרוזנשטרך8215623927
זכר200פרפר02:24.95445מכבי אשדוד2005מקסיםסברנסקי9215312497

זכר200פרפר02:26.55431הפועל גליל עליון2005יונתןבסטיאנס10328180609
זכר200פרפר02:31.55390הפועל מועדון קרית אתא2004נעם חייםברגר11214541971
זכר200פרפר02:36.31355הפועל עומר2005יאיררייכל12215348657


