
חופשי נשים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

25/05/200201:56.00לאה פולנסקימכבי חיפה1

08/07/200301:57.03אנסטסיה גורבנקומכבי קרית ביאליק2

18/04/200301:59.14נגה זילברברגרעות. מ.מכבי פ3

25/02/200402:00.19בקי פוזדנרהפועל בת ים4

30/08/200502:01.48דריה גולובטיהפועל בת ים5

05/10/200102:03.61גלי זילברברגרעות. מ.מכבי פ6

16/11/200502:03.64שרון שטיימןהפועל פליפר חדרה7

20/06/200602:04.42עומר שורץמכבי קרית ביאליק8

28/05/200502:04.64יובל סגלהפועל בת ים9

01/09/200202:04.64מיה אנגלנדררעות. מ.מכבי פ10

06/07/200302:04.84אורין גבלןהפועל עירוני הוד השרון11

16/08/200202:06.59רוני קלטמכבי חיפה12

22/01/200002:06.96נטע גבלןהפועל עירוני הוד השרון13

09/05/200302:07.15רומי אטוסמכבי חיפה14

05/10/200102:07.29אביטל נובוסלובהפועל ירושלים15

23/01/200502:07.65הדר קרפהפועל בית שמש16

09/09/200202:09.77מאיה בן דודהפועל דולפין נתניה17

06/07/200602:08.95אופק אדירהפועל בת ים18

09/10/200002:09.44אביטל פליישמןהפועל בת ים19

31/10/200402:09.68מיקה ביביטקוהפועל בת ים20

31/10/200602:12.02SBמיטל שרגיןמכבי וייסגל21

21/04/200502:12.20SBנעמי זיתוני.ב. הפועל כפר סבא ב22



חופשי גברים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

04/06/200001:44.63דניס לוקטבמכבי אשדוד1

08/12/199701:44.87דניאל נמירהפועל דולפין נתניה2

28/03/200101:44.94רון פולונסקימכבי חיפה3

22/04/200201:45.56גל כהן גרומיהפועל עירוני הוד השרון4

15/08/200001:46.59בר סולובייציקמכבי קרית ביאליק5

08/10/200101:46.92מיכאל סמירנובהפועל בית שמש6

19/10/200001:47.61גיא פרימיסרעות. מ.מכבי פ7

13/01/200101:48.39ציפרוב מקסיםמכבי קרית ביאליק8

09/09/200101:48.40עילי כהןמכבי חיפה9

19/04/200201:49.08אור טלהפועל בת ים10

06/02/200301:49.29איתן בן שטריתירושלים רבתי11

07/01/200201:49.39ניק רוזנברגSEALSמכבי ראשון לציון 12

16/02/200101:49.89אריאל קורובובמכבי חיפה13

10/03/200001:50.08פלג לביאהפועל דולפין נתניה14

15/01/199701:51.04זיו קלונטרובמכבי אשדוד15

13/08/200401:51.23דניאל אייכלמכבי קרית ביאליק16

01/04/200101:51.31כליל הלוירעות. מ.מכבי פ17

04/12/200401:52.41דניאל קריציבסקיהפועל עירוני הוד השרון18

12/07/200001:52.50עדו גלמכבי קרית אונו19

08/01/199401:53.30לירן קונובלובהפועל ירושלים20

13/06/200401:52.67SBיואב רומנומכבי שוהם21

24/11/200301:54.06SBאיתי אטיאסהפועל ירושלים22

01/08/200501:54.28SBמאור גורלניקהפועל בת ים23

10/06/200501:54.59SBאלי בזמןהפועל עירוני הוד השרון24

03/07/200401:55.16SBעומרי לויSEALSמכבי ראשון לציון 25



חזה נשים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

13/03/200502:34.41מרסי אן נגירהבני הרצליה1

26/03/200602:39.04קרן אייזברוךSEALSמכבי ראשון לציון 2

09/05/200502:40.10רומי חביבהפועל בת ים3

06/09/200602:41.64גל אבלסהפועל גליל עליון4

20/06/200402:44.34מיה בנטלהפועל קרית טבעון5

10/03/200302:45.00בר גורןמכבי חיפה6

25/11/200502:47.19עתליה מלרמכבי נהריה7

02/01/200502:50.27מיה מילרמכבי נהריה8

25/03/200502:53.60ירין לנדמןמכבי נהריה9

12/01/200602:56.41שירה גולקמןצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 10

05/08/200603:02.24תמר דר.ב. הפועל כפר סבא ב11

26/07/200603:04.90אורי קוממיצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 12

20/08/200503:05.21אוריין מלכההפועל גליל עליון13

17/12/200603:09.64הגר חזןמכבי תל אביב14

15

16



חזה גברים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

30/04/200102:11.62יהונתן רוםמכבי חיפה1

12/09/199902:13.35תומר גולדפדןהפועל דולפין נתניה2

10/02/200002:13.56סתיו גורובץהפועל בת ים3

19/06/200402:14.98דניאל יוסיפובהפועל אולימפ נתניה4

04/10/200302:17.03יובל אשדמכבי קרית אונו5

12/09/200102:17.62אופק עוזהפועל בת ים6

27/04/200002:18.12נקו‘יבגני רדצהפועל בת ים7

01/02/200202:18.64ארטור ברזקיןמכבי חיפה8

31/12/200202:19.25שמואל וייסבורגמכבי חיפה9

28/08/200402:19.45ואי לווי‘גמכבי כפר המכביה10

22/06/200302:22.47לירון קלוגרמכבי קרית ביאליק11

23/04/200302:23.47עומר לנירהפועל עירוני הוד השרון12

03/01/200302:23.81יערי הוליאור עידנירעות. מ.מכבי פ13

03/06/200402:24.14ים בכרהפועל בת ים14

14/01/200402:24.97חן מולרהפועל דולפין נתניה15

11/11/200302:25.20זיו הרפזמכבי שוהם16

30/05/200402:26.16יובל קלייןס רמת הנגב"מתנ17

27/04/200502:26.77עומר מוני רזהפועל דולפין נתניה18

17/09/200502:28.61דביר ישראל שחףרעות. מ.מכבי פ19

22/07/200502:29.29רואי עפרונימכבי קרית אונו20

23/06/200202:29.30SBשגיא גורניקמכבי קרית ביאליק21

24/10/200402:30.31SBנדב שנערהפועל עמק יזרעאל22

06/07/200402:33.45SBיאן גלושקוהפועל ירושלים23

11/04/200502:35.26SBגל סחרובהפועל בת ים24



פרפר נשים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

18/05/200101:00.20מאי לווימכבי כפר המכביה1

29/12/200401:02.13אביה דורוןמכבי חיפה2

08/04/200301:02.25שני רבקה פרידמןהפועל עומר3

16/11/200501:02.36שרון שטיימןהפועל פליפר חדרה4

01/03/200301:02.48רז הראלמכבי חיפה5

09/06/200501:02.69נועה יעישהפועל בת ים6

16/10/200501:03.38אופיר רכאחהפועל בת ים7

30/04/200601:04.26לינוי ניסןהפועל ירושלים8

20/06/200601:04.54עומר שורץמכבי קרית ביאליק9

10/08/200301:04.80דנה פניגרSEALSמכבי ראשון לציון 10

09/05/200401:05.61מאי דניאלובהפועל אולימפ נתניה11

12/05/200401:07.46גלי נוחומוביץהפועל עומר12

30/03/200601:07.46מעגן-גלי קוקסמכבי וייסגל13

31/10/200401:07.86מיקה ביביטקוהפועל בת ים14

22/01/200601:08.18לייה זאידה.ב. הפועל כפר סבא ב15

19/12/200501:08.48נועה הולצמןמים אילת'הפועל ג16

13/09/200301:08.78מעיין נגררעות. מ.מכבי פ17

19/06/200501:08.88יעל לביאמכבי שוהם18

13/09/200501:09.03ניצן אידליץרעות. מ.מכבי פ19

03/03/200601:09.39אמלי שני חממההפועל פלרם זבולון20

02/11/200501:09.79רומי ארליך.ב. הפועל כפר סבא ב21

01/09/200301:09.88אמילי אסינובסקיהפועל אולימפ נתניה22

20/08/200401:09.92איה אברהםבני הרצליה23

10/05/200601:10.42עדן בוטבולצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 24

13/03/200101:10.73ליאן מישל קנופבני הרצליה25

31/03/200601:11.10עפרי דולינסקיס רמת הנגב"מתנ26

05/12/200401:11.37עדן גולדנברג.ב. הפועל כפר סבא ב27

28

29

30



פרפר גברים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

12/07/200100:52.80ב‘אריק קיצהפועל דולפין נתניה1

27/04/200100:53.15דן קוניןמכבי קרית ביאליק2

16/02/200100:54.03ליאור מזרחיירושלים רבתי3

20/04/200300:54.64אביתר חיים לויהפועל גליל עליון4

19/02/200300:55.18אדם מושקוביץהפועל אולימפ נתניה5

16/03/200200:55.51מואמן מנסור.ב. הפועל כפר סבא ב6

27/01/200300:55.60בנימין זלצמןהפועל ירושלים7

03/09/200400:56.27מרטין קרטאביהפועל דולפין נתניה8

29/08/199800:56.35גבריאל חסוןרעות. מ.מכבי פ9

03/03/200300:56.38מור זיידרמןמכבי קרית אונו10

01/01/200400:56.63ענבר דנציגרמכבי קרית אונו11

02/10/200400:56.70דביר קינןהפועל פליפר חדרה12

01/04/200100:56.77כליל הלוירעות. מ.מכבי פ13

27/07/200400:56.93בשאר אבו חרשמכבי חיפה14

18/01/200300:57.04שחר הראל.ב. הפועל כפר סבא ב15

25/12/200100:57.63אלכס סמובולהפועל ערד16

22/12/200000:57.94אייל חיזיבני הרצליה17

05/03/200500:58.11'יהב חלגמכבי קרית אונו18

04/12/200400:58.28דניאל קריציבסקיהפועל עירוני הוד השרון19

08/06/200300:58.42אופק חנשמכבי כפר המכביה20

26/01/200500:58.74דניאל ברוךמכבי קרית ביאליק21

13/11/200400:58.79אריאל פסימכבי שוהם22

01/08/200500:59.00מאור גורלניקהפועל בת ים23

09/02/200200:59.04דניאל פינדקבני הרצליה24

06/11/200500:59.95אן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב25

05/03/200501:00.00עידו עיזרמכבי וייסגל26

10/12/200401:00.04שי דקלוהפועל פליפר חדרה27

01/01/200401:00.20טל יחביץמכבי קרית ביאליק28

20/04/200301:00.36אופק ארץ קדושההפועל בת ים29

31/08/200501:00.38איתי שנירהפועל עומר30

23/08/200301:00.62SBגל מרוזמכבי קרית אונו31

31/10/200401:01.20SBעידו פיינברגמכבי קרית אונו32

18/01/200501:01.34SBיהונתן תמםרעות. מ.מכבי פ33

19/05/200401:01.35SBניקיטה ארציבשבהפועל ערד34

02/11/200301:01.45SBתומר שרעביהפועל אולימפ נתניה35



חופשי נשים50

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

08/07/200300:24.53אנסטסיה גורבנקומכבי קרית ביאליק1

07/08/199700:25.18זוהר שיקלרהפועל דולפין נתניה2

01/09/200100:25.43סיקה שפילקו‘גהפועל דולפין נתניה3

30/08/200500:25.63דריה גולובטיהפועל בת ים4

10/10/200500:25.80קליבלנד-לוריין לונגוהפועל דולפין נתניה5

23/01/200500:26.25הדר קרפהפועל בית שמש6

03/03/200300:26.66מורגן קולי דוסטמים אילת'הפועל ג7

28/05/200500:26.74יובל סגלהפועל בת ים8

06/06/200400:27.31רעות שם טובהפועל עירוני הוד השרון9

04/11/200300:27.33הגר אגמוןבני הרצליה10

02/10/200500:27.37אלכסיה סבשצינסקיהפועל בת ים11

10/03/200300:27.40בר גורןמכבי חיפה12

06/07/200600:27.69אופק אדירהפועל בת ים13

01/02/200500:27.81שי גורבמןהפועל עירוני הוד השרון14

14/08/200300:27.84משי פישמכבי כפר המכביה15

17/02/200600:27.85יערה גורןמים אילת'הפועל ג16

09/05/200400:28.03מאי דניאלובהפועל אולימפ נתניה17

08/08/200300:28.09רומי ניצןמכבי קרית אונו18

05/10/200100:28.14אביטל נובוסלובהפועל ירושלים19

14/11/200600:28.16עומר רוההפועל דולפין נתניה20

31/05/199500:28.26מיכל ליברמןהפועל ירושלים21

24/06/200400:28.34אלכסנדרה קלימובהפועל פליפר חדרה22

13/03/200100:28.44ליאן מישל קנופבני הרצליה23

06/09/200600:28.50גל אבלסהפועל גליל עליון24

01/09/200200:28.50מיה אנגלנדררעות. מ.מכבי פ25

08/03/200600:28.52שירה גמלייSEALSמכבי ראשון לציון 26

18/08/200600:28.57ורוניקה ווליקובהפועל בית שמש27

05/10/200100:28.61גלי זילברברגרעות. מ.מכבי פ28

21/12/200600:28.63אנה טימושנקומכבי קרית ביאליק29

01/12/200500:28.70נועה בינמןהפועל עומר30

06/04/200400:28.88SBשירלי מושקטיןהפועל פליפר חדרה31

13/09/200500:29.10SBניצן אידליץרעות. מ.מכבי פ32

20/09/200400:29.36SBמרגרט דרוזהפועל פליפר חדרה33

26/07/200600:29.57SBאורי קוממיצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 34



חופשי גברים50

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

19/10/199700:21.08מירון חרותימכבי חיפה1

16/11/199100:21.40ון שלזינגר‘מרקוס גהפועל דולפין נתניה2

15/01/199700:22.07זיו קלונטרובמכבי אשדוד3

29/08/200100:22.65ארתור גלוזמןהפועל בת ים4

19/10/200000:22.67גיא פרימיסרעות. מ.מכבי פ5

10/10/200300:22.79מין דנמן'בנגהפועל דולפין נתניה6

19/02/200300:23.00אדם מושקוביץהפועל אולימפ נתניה7

03/09/200400:23.12מרטין קרטאביהפועל דולפין נתניה8

19/04/200200:23.13אור טלהפועל בת ים9

20/05/199700:23.15טל רבינוביץ בץהפועל עומר10

16/02/200100:23.17ליאור מזרחיירושלים רבתי11

03/07/200400:23.30עומרי לויSEALSמכבי ראשון לציון 12

30/08/199900:23.52מייקל מיטלמןמכבי קרית ביאליק13

10/03/200000:23.53פלג לביאהפועל דולפין נתניה14

18/07/200100:23.57וגין‘כריסטיאן פיצירושלים רבתי15

14/09/200000:23.63למר רודובמכבי קרית ביאליק16

27/05/200500:23.65סטפן אומלצינקוSEALSמכבי ראשון לציון 17

23/12/200200:23.72גל שלגלהפועל דולפין נתניה18

24/04/200300:23.75רותם שגיאהפועל דולפין נתניה19

21/03/200300:23.75תמיר יוסףמכבי נהריה20

01/01/200400:24.02טל יחביץמכבי קרית ביאליק21

01/08/199200:24.17לאון ספקטורהפועל ירושלים22

17/08/200100:24.18רועי הרפזמכבי כפר המכביה23

17/01/200400:24.23גיא רפאל ביטוןמים אילת'הפועל ג24

08/07/200200:24.25בנימין זרחיןרעות. מ.מכבי פ25

04/04/200400:24.33אורי אפלהפועל עירוני הוד השרון26

23/05/200400:24.35אייל פרוידמכבי כפר המכביה27

08/06/200300:24.44אופק חנשמכבי כפר המכביה28

26/01/200500:24.44דניאל ברוךמכבי קרית ביאליק29

25/01/200400:24.60אלעד ליצקרעות. מ.מכבי פ30

30/05/200400:24.64SBיובל קלייןס רמת הנגב"מתנ31

17/01/200400:24.64SBעידו צוקרעות. מ.מכבי פ32

09/02/200200:24.66SBדניאל פינדקבני הרצליה33

23/09/200300:24.68SBקיריל מחרקובמכבי קרית ביאליק34

14/06/200400:24.69SBאלון איליןהפועל בת ים35



חופשי נשים

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

06/07/200308:48.04אורין גבלןהפועל עירוני הוד השרון1

08/03/199308:51.95אווה מריאל פביאןהפועל בית שמש2

22/10/200008:53.68עדן גירלואנצההפועל בית שמש3

05/12/200409:15.25עדן גולדנברג.ב. הפועל כפר סבא ב4

מיקה ביבטקוהפועל בת ים5

27/01/200409:28.05טל אשכנזיהפועל עמק יזרעאל6

23/07/200309:47.55שלי ארזמכבי כפר המכביה7

25/08/200509:51.22נויה חןהפועל אולימפ נתניה8

05/12/200610:38.86מאיה קשוע.ב. הפועל כפר סבא ב9

24/05/200610:27.01ענבר חורשמכבי קרית אונו10

04/10/2005NTSBארבל ענבר.ב. הפועל כפר סבא ב11

800



חופשי גברים800

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

15/08/200008:09.74בר סולובייציקמכבי קרית ביאליק1

30/12/199308:22.49יובל ספראהפועל עמק יזרעאל2

14/10/200308:32.42יונתן אחדותהפועל ירושלים3

12/07/200008:47.92עדו גלמכבי קרית אונו4

28/03/200208:50.53זיו כהןהפועל בת ים5

06/12/200309:01.89שמעון אלואשויליבני הרצליה6

13/06/200404:19.30יואב רומנומכבי שוהם7

28/03/200008:09.65יונתן רוסיןהפועל עמק יזרעאל8

19/05/200408:55.70ניקיטה ארציבשבהפועל ערד9

11/10/198509:02.58דניאל קצירמכבי חיפה10

01/09/200409:06.40SBירון מנטיןמכבי וייסגל11

27/06/2003NTSBיהודה טל.ב. הפועל כפר סבא ב12

06/11/2005NTSBאן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב13

05/03/2005NTSBעילי בן פרץ.ב. הפועל כפר סבא ב14

15/09/2005NTSBלוטם ארדהפועל פליפר חדרה15



גב נשים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

28/05/200200:59.42אביב ברזלימכבי חיפה1

22/01/200001:01.92נטע גבלןהפועל עירוני הוד השרון2

14/06/200301:02.27שירה אשכנזימכבי קרית אונו3

22/04/200501:02.91אגם שרוןהפועל דולפין נתניה4

04/07/200301:03.04נטע אוסישקיןהפועל פליפר חדרה5

16/08/200201:03.10רוני קלטמכבי חיפה6

13/03/200501:03.34מרסי אן נגירהבני הרצליה7

22/12/200401:03.41הילה יליןמכבי חיפה8

24/01/200001:04.30איריס פאורהפועל דולפין נתניה9

02/10/200501:04.91אלכסיה סבשצינסקיהפועל בת ים10

20/04/200501:05.40מעין לבקוביץמכבי חיפה11

20/03/200301:05.41תמר שוורץמים אילת'הפועל ג12

12/06/200201:05.96מיקה רבינוביץהפועל דולפין נתניה13

08/08/200301:06.16רומי ניצןמכבי קרית אונו14

13/09/200301:06.17מעיין נגררעות. מ.מכבי פ15

06/06/200401:06.74רעות שם טובהפועל עירוני הוד השרון16

09/09/200201:07.01מאיה בן דודהפועל דולפין נתניה17

31/10/200601:07.40מיטל שרגיןמכבי וייסגל18

13/05/200601:07.96אוה דטנוהפועל דולפין נתניה19

10/05/200501:08.13ליה פיינמסר.ב. הפועל כפר סבא ב20

08/03/200601:08.19שירה גמלייSEALSמכבי ראשון לציון 21

10/08/200301:08.26נטע פניגרSEALSמכבי ראשון לציון 22

13/03/200101:08.37ליאן מישל קנופבני הרצליה23

14/08/200301:08.37משי פישמכבי כפר המכביה24

28/09/200401:09.30ישעיה-יעל בןמכבי שוהם25

30/03/200601:09.47מעגן-גלי קוקסמכבי וייסגל26

20/08/200401:09.52איה אברהםבני הרצליה27

31/10/200501:10.31ענבר ריבלמכבי קרית אונו28

18/08/200601:10.41ורוניקה ווליקובהפועל בית שמש29

23/04/200501:11.34מאיה בהטהפועל גליל עליון30

05/02/200501:11.48SBרומי קלרהפועל קרית טבעון31

05/11/200501:11.55SBליה קצבבני הרצליה32

22/01/200601:11.62SBלייה זאידה.ב. הפועל כפר סבא ב33

06/09/200601:11.70SBנאור נחושתןמכבי קרית ביאליק34

14/12/200601:11.97SBנעה יונהמכבי קרית ביאליק35



גב גברים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

15/02/199200:51.21יעקב טומרקיןמכבי אשדוד1

15/08/199900:51.62מיכאל לייטרובסקיהפועל דולפין נתניה2

12/12/199300:52.08דוד גמבורגהפועל דולפין נתניה3

01/10/199100:53.37יהונתן קופלבמכבי חיפה4

12/10/200000:54.34איהם נאסרהפועל דולפין נתניה5

07/07/200300:54.35אדם מראענהמכבי חיפה6

02/10/200200:54.48דניאל וולקובמכבי חיפה7

20/02/200100:54.61יק'דוד גרצמכבי חיפה8

01/05/200000:55.52בוריס טברובסקיהפועל ירושלים9

08/04/200100:55.53אריאל חוזמןהפועל דולפין נתניה10

26/06/200400:55.70איתי שוקרמכבי וייסגל11

10/11/200300:55.72עומר וינרהפועל עמק חפר12

12/01/200500:55.89אלקס דולגיךהפועל דולפין נתניה13

16/03/200200:56.15מואמן מנסור.ב. הפועל כפר סבא ב14

01/01/200400:56.36ענבר דנציגרמכבי קרית אונו15

04/10/200300:57.00יובל אשדמכבי קרית אונו16

27/05/200500:57.35סטפן אומלצינקוSEALSמכבי ראשון לציון 17

19/06/200400:57.74דניאל יוסיפובהפועל אולימפ נתניה18

26/05/200300:57.81שפע יעקב איתןמכבי שוהם19

24/10/200400:57.87אלכס סדניןהפועל פליפר חדרה20

19/11/200500:57.96מייק מרדרהפועל דולפין נתניה21

15/07/200200:58.98טום מיטלמןמכבי קרית ביאליק22

23/12/200200:59.22גל שלגלהפועל דולפין נתניה23

13/11/200400:59.25אריאל פסימכבי שוהם24

11/11/200400:59.26נבו בינומכבי קרית אונו25

30/08/199900:59.34מייקל מיטלמןמכבי קרית ביאליק26

25/02/200300:59.55נתנאל פינקלשטייןהפועל ירושלים27

06/07/200300:59.57נועם אוקוןמכבי וייסגל28

23/06/200200:59.88שגיא גורניקמכבי קרית ביאליק29

15/04/200401:00.00דן רוטנברגהפועל אולימפ נתניה30

05/06/200301:00.83SBמן‘ירין תורגמכבי קרית ביאליק31

27/11/200501:00.92SBגולן גורליקרעות. מ.מכבי פ32

27/11/200301:01.03SBניב רוזנפלדמכבי קרית ביאליק33

09/12/200401:01.11SBאלדר קומפיינץמכבי חיפה34

30/09/200201:01.29SBדביר צורמכבי קרית ביאליק35



מעורב אישי נשים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

08/07/200302:09.04אנסטסיה גורבנקומכבי קרית ביאליק1

25/05/200202:10.95לאה פולנסקימכבי חיפה2

30/08/200502:16.85דריה גולובטיהפועל בת ים3

29/12/200402:18.67אביה דורוןמכבי חיפה4

26/03/200602:20.55קרן אייזברוךSEALSמכבי ראשון לציון 5

09/10/200102:22.02שחר לייזרהפועל פתח תקווה כדור מים6

04/07/200302:22.08נטע אוסישקיןהפועל פליפר חדרה7

30/04/200602:22.24לינוי ניסןהפועל ירושלים8

28/05/200502:23.99יובל סגלהפועל בת ים9

20/08/200402:26.97איה אברהםבני הרצליה10

05/08/200502:27.50עינב רונןהפועל ירושלים11

31/10/200502:27.73ענבר ריבלמכבי קרית אונו12

20/06/200402:30.09מיה בנטלהפועל קרית טבעון13

14/06/200302:31.45שירה אשכנזימכבי קרית אונו14

28/09/200402:33.61ישעיה-יעל בןמכבי שוהם15

02/10/200502:33.86אלכסיה סבשצינסקיהפועל בת ים16

09/05/200402:34.07מאי דניאלובהפועל אולימפ נתניה17

21/12/200602:36.29אנה טימושנקומכבי קרית ביאליק18

07/12/200402:36.46תומר טלהפועל קרית טבעון19

19/06/200502:38.07יעל לביאמכבי שוהם20

14/07/200602:38.70SBארד גל.ב. הפועל כפר סבא ב21

05/08/200602:39.02SBתמר דר.ב. הפועל כפר סבא ב22

10/05/200602:39.04SBעדן בוטבולצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 23

14/02/200502:39.77SBאיה בן ציוןס רמת הנגב"מתנ24



מא גברים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

15/02/199201:56.33יעקב טומרקיןמכבי אשדוד1

28/03/200101:56.37רון פולונסקימכבי חיפה2

22/04/200201:56.85גל כהן גרומיהפועל עירוני הוד השרון3

06/02/200302:00.08איתן בן שטריתירושלים רבתי4

19/06/200402:02.74דניאל יוסיפובהפועל אולימפ נתניה5

12/09/200102:05.06אופק עוזהפועל בת ים6

04/10/200302:05.62יובל אשדמכבי קרית אונו7

31/12/200202:06.04שמואל וייסבורגמכבי חיפה8

13/08/200402:06.50דניאל אייכלמכבי קרית ביאליק9

01/01/200402:06.68ענבר דנציגרמכבי קרית אונו10

28/10/200402:07.07אנדריי וורונובמכבי חיפה11

27/04/200002:07.29נקו‘יבגני רדצהפועל בת ים12

03/03/200302:07.35מור זיידרמןמכבי קרית אונו13

16/03/200202:07.76מואמן מנסור.ב. הפועל כפר סבא ב14

05/05/200502:08.67ניר חיהפועל פתח תקווה כדור מים15

23/09/200402:09.65אלכסיי גליבינסקיהפועל ירושלים16

28/08/200402:09.66ואי לווי‘גמכבי כפר המכביה17

05/03/200502:10.83'יהב חלגמכבי קרית אונו18

10/06/200502:12.03אלי בזמןהפועל עירוני הוד השרון19

30/07/200402:12.69עדי וידהמכבי חיפה20

26/06/200302:13.70SBנעם ללויהס רמת הנגב"מתנ21

02/06/200402:13.89SBאמיר מנשררעות. מ.מכבי פ22

06/11/200502:13.91SBאן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב23

22/07/200502:14.36SBרואי עפרונימכבי קרית אונו24

04/01/200402:14.91SBנדב שפלרהפועל עירוני הוד השרון25



חופשי נשים 400

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

25/02/200404:13.07בקי פוזדנרהפועל בת ים1

18/04/200304:15.89נגה זילברברגרעות. מ.מכבי פ2

06/07/200304:18.15אורין גבלןהפועל עירוני הוד השרון3

08/03/199304:20.20אווה מריאל פביאןהפועל בית שמש4

09/10/200104:20.81שחר לייזרהפועל פתח תקווה כדור מים5

01/09/200204:22.99מיה אנגלנדררעות. מ.מכבי פ6

09/10/200004:23.85אביטל פליישמןהפועל בת ים7

09/05/200504:24.36רומי חביבהפועל בת ים8

20/06/200604:24.98עומר שורץמכבי קרית ביאליק9

22/10/200004:28.16עדן גירלואנצההפועל בית שמש10

16/10/200304:28.25נועם שדההפועל שחייני הנגב11

05/12/200404:28.55עדן גולדנברג.ב. הפועל כפר סבא ב12

28/05/200504:29.58יובל סגלהפועל בת ים13

31/10/200404:29.69מיקה ביביטקוהפועל בת ים14

06/07/200604:36.05אופק אדירהפועל בת ים15

27/01/200404:36.66טל אשכנזיהפועל עמק יזרעאל16

06/11/200504:41.92לי רוזנבוים- שי מכבי וייסגל17

04/10/200504:44.95ארבל ענבר.ב. הפועל כפר סבא ב18

23/07/200304:45.05שלי ארזמכבי כפר המכביה19

25/08/200504:47.02נויה חןהפועל אולימפ נתניה20

22/10/200304:48.83SBיעל קמפףמכבי שוהם21

24/05/200604:50.91SBענבר חורשמכבי קרית אונו22

05/12/200604:51.57SBמאיה קשוע.ב. הפועל כפר סבא ב23

22/05/200405:03.14SBדנה ריי רותםהפועל פתח תקווה כדור מים24



חופשי גברים400

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

04/06/200003:46.67דניס לוקטבמכבי אשדוד1

15/08/200003:47.82בר סולובייציקמכבי קרית ביאליק2

19/10/200003:48.91גיא פרימיסרעות. מ.מכבי פ3

14/10/200303:51.23יונתן אחדותהפועל ירושלים4

13/01/200103:51.84ציפרוב מקסיםמכבי קרית ביאליק5

19/04/200203:53.88אור טלהפועל בת ים6

16/02/200103:53.91אריאל קורובובמכבי חיפה7

07/01/200203:54.09ניק רוזנברגSEALSמכבי ראשון לציון 8

12/07/200003:54.60עדו גלמכבי קרית אונו9

01/04/200103:56.33כליל הלוירעות. מ.מכבי פ10

28/03/200203:57.04זיו כהןהפועל בת ים11

01/08/200504:03.34מאור גורלניקהפועל בת ים12

13/06/200404:03.54יואב רומנומכבי שוהם13

13/08/200404:04.57דניאל אייכלמכבי קרית ביאליק14

30/09/200204:05.50דביר צורמכבי קרית ביאליק15

05/05/200504:05.71ניר חיהפועל פתח תקווה כדור מים16

14/06/200404:05.87אלון איליןהפועל בת ים17

01/09/200404:06.94ירון מנטיןמכבי וייסגל18

05/06/200304:10.51מן‘ירין תורגמכבי קרית ביאליק19

04/12/200404:11.46דניאל קריציבסקיהפועל עירוני הוד השרון20

04/10/200404:12.26SBצור ביטוןהפועל גליל עליון21

06/12/200304:15.36SBשמעון אלואשויליבני הרצליה22

05/03/200504:21.40SBעילי בן פרץ.ב. הפועל כפר סבא ב23

05/03/200504:21.59SBדן זילברברגרעות. מ.מכבי פ24

27/06/200304:22.05SBיהודה טל.ב. הפועל כפר סבא ב25



חזה נשים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

13/03/200501:10.68מרסי אן נגירהבני הרצליה1

26/03/200601:11.98קרן אייזברוךSEALSמכבי ראשון לציון 2

06/09/200601:13.35גל אבלסהפועל גליל עליון3

08/03/200601:13.35שירה גמלייSEALSמכבי ראשון לציון 4

09/05/200501:14.16רומי חביבהפועל בת ים5

10/03/200301:15.29בר גורןמכבי חיפה6

05/08/200501:17.04עינב רונןהפועל ירושלים7

02/01/200501:17.13מיה מילרמכבי נהריה8

20/08/200401:18.30איה אברהםבני הרצליה9

25/11/200501:18.66עתליה מלרמכבי נהריה10

12/05/200401:19.59גלי נוחומוביץהפועל עומר11

25/03/200501:20.51ירין לנדמןמכבי נהריה12

05/08/200601:21.27תמר דר.ב. הפועל כפר סבא ב13

12/01/200601:21.41שירה גולקמןצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 14

14/12/200601:21.51נעה יונהמכבי קרית ביאליק15

26/07/200601:21.99אורי קוממיצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 16

09/10/200301:22.00מילנה ליאפוסטיןהפועל אולימפ נתניה17

21/09/200501:23.33יהל יפתס רמת הנגב"מתנ18

01/09/200301:23.89אמילי אסינובסקיהפועל אולימפ נתניה19

20/08/200501:24.90אוריין מלכההפועל גליל עליון20

28/09/200501:26.20אורי עדה חנאלמכבי שוהם21

17/12/200601:27.05הגר חזןמכבי תל אביב22

06/05/200601:27.12הראל שניר אסורמכבי נהריה23

18/11/200501:30.11דנה בולטיאןס רמת הנגב"מתנ24

08/04/200401:16.1נועה חןהפועל דולפין נתניה25

18/05/200301:15.1ירדן מירוןהפועל דולפין נתניה26



חזה גברים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

12/09/199900:59.10תומר גולדפדןהפועל דולפין נתניה1

18/07/200101:00.42וגין‘כריסטיאן פיצירושלים רבתי2

30/04/200101:01.91יהונתן רוםמכבי חיפה3

10/02/200001:03.26סתיו גורובץהפועל בת ים4

01/02/200201:04.34ארטור ברזקיןמכבי חיפה5

22/06/200301:04.47לירון קלוגרמכבי קרית ביאליק6

27/04/200001:04.52נקו‘יבגני רדצהפועל בת ים7

03/01/200301:04.53יערי הוליאור עידנירעות. מ.מכבי פ8

23/04/200301:05.23עומר לנירהפועל עירוני הוד השרון9

03/06/200401:05.30ים בכרהפועל בת ים10

02/10/200401:05.49דביר קינןהפועל פליפר חדרה11

25/01/200401:05.52אלעד ליצקרעות. מ.מכבי פ12

17/09/200501:06.04דביר ישראל שחףרעות. מ.מכבי פ13

10/10/200301:06.07אנדרו דנמןהפועל דולפין נתניה14

28/08/200401:06.16ואי לווי‘גמכבי כפר המכביה15

30/05/200401:06.45יובל קלייןס רמת הנגב"מתנ16

26/06/200301:06.75נעם ללויהס רמת הנגב"מתנ17

22/07/200501:07.25רואי עפרונימכבי קרית אונו18

11/11/200301:07.55זיו הרפזמכבי שוהם19

19/03/200201:07.64זיו תמירהפועל עמק חפר20

11/04/200501:07.67גל סחרובהפועל בת ים21

27/04/200501:08.03עומר מוני רזהפועל דולפין נתניה22

06/07/200401:08.34יאן גלושקוהפועל ירושלים23

05/10/200301:08.42וי'וז'עידן צהפועל פתח תקווה כדור מים24

17/06/200401:08.57גל ניבמכבי וייסגל25

24/10/200401:08.98נדב שנערהפועל עמק יזרעאל26

14/07/200401:09.21עידן שרוןרעות. מ.מכבי פ27

08/04/200401:12.53טומי פונגמכבי נהריה28

05/07/200501:12.62מרק בוטהפועל פתח תקווה כדור מים29

24/07/198701:12.70יורי לויןהפועל פלרם זבולון30

19/11/200301:12.93SBרנובילסקי‘ניקיטה צהפועל אולימפ נתניה31

12/12/200501:14.09SBשי קוברינסקימכבי קרית ביאליק32

16/08/200501:14.55SBרנין‘איליה צהפועל אולימפ נתניה33

31/08/200501:15.07SBאיתי שנירהפועל עומר34



פרפר נשים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

18/05/200102:12.92מאי לווימכבי כפר המכביה1

16/11/200502:14.71שרון שטיימןהפועל פליפר חדרה2

16/10/200502:17.30אופיר רכאחהפועל בת ים3

01/03/200302:18.33רז הראלמכבי חיפה4

08/04/200302:20.30שני רבקה פרידמןהפועל עומר5

09/06/200502:20.58נועה יעישהפועל בת ים6

31/10/200402:25.14מיקה ביביטקוהפועל בת ים7

16/10/200302:25.85נועם שדההפועל שחייני הנגב8

10/05/200602:33.79עדן בוטבולצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 9

02/11/200502:34.84רומי ארליך.ב. הפועל כפר סבא ב10

25/03/200502:44.50שירן ציבליןמכבי נהריה11

22/01/200602:45.83לייה זאידה.ב. הפועל כפר סבא ב12

13

14



פרפר גברים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

12/07/200101:58.93ב‘אריק קיצהפועל דולפין נתניה1

27/04/200101:59.34דן קוניןמכבי קרית ביאליק2

27/01/200302:02.72בנימין זלצמןהפועל ירושלים3

20/04/200302:05.25אביתר חיים לויהפועל גליל עליון4

25/12/200102:05.43אלכס סמובולהפועל ערד5

18/01/200302:07.24שחר הראל.ב. הפועל כפר סבא ב6

23/04/200402:07.52ידיד רביביהפועל ירושלים7

09/02/200202:08.18דניאל פינדקבני הרצליה8

05/03/200502:08.65'יהב חלגמכבי קרית אונו9

03/03/200302:09.01מור זיידרמןמכבי קרית אונו10

06/11/200502:09.01אן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב11

13/11/200402:09.12אריאל פסימכבי שוהם12

01/04/200102:09.44כליל הלוירעות. מ.מכבי פ13

27/07/200402:10.27בשאר אבו חרשמכבי חיפה14

19/06/200402:10.51דניאל יוסיפובהפועל אולימפ נתניה15

19/05/200402:10.96ניקיטה ארציבשבהפועל ערד16

01/01/200402:13.35טל יחביץמכבי קרית ביאליק17

11/10/198502:13.73דניאל קצירמכבי חיפה18

16/02/200302:15.91בן קפלןמכבי כפר המכביה19

16/09/200202:16.09עמר מסרימכבי נהריה20

31/10/200402:16.64SBעידו פיינברגמכבי קרית אונו21

05/03/200502:19.82SBעידו עיזרמכבי וייסגל22

09/10/200502:22.22SBיובל דקלבני הרצליה23

31/05/200302:22.84SBגיא טויבמכבי חיפה24

04/08/200502:23.14SBמאור פיצחדזההפועל פליפר חדרה25



גב נשים 200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

28/05/200202:06.97אביב ברזלימכבי חיפה1

25/02/200402:15.18בקי פוזדנרהפועל בת ים2

22/12/200402:17.80הילה יליןמכבי חיפה3

20/04/200502:18.15מעין לבקוביץמכבי חיפה4

02/10/200502:18.47אלכסיה סבשצינסקיהפועל בת ים5

22/01/200002:18.88נטע גבלןהפועל עירוני הוד השרון6

13/09/200302:20.21מעיין נגררעות. מ.מכבי פ7

31/10/200502:21.36ענבר ריבלמכבי קרית אונו8

10/05/200502:22.98ליה פיינמסר.ב. הפועל כפר סבא ב9

12/06/200202:23.46מיקה רבינוביץהפועל דולפין נתניה10

13/05/200602:23.94אוה דטנוהפועל דולפין נתניה11

08/08/200302:24.11רומי ניצןמכבי קרית אונו12

20/08/200402:25.15איה אברהםבני הרצליה13

10/08/200302:25.19נטע פניגרSEALSמכבי ראשון לציון 14

31/10/200602:26.63מיטל שרגיןמכבי וייסגל15

13/03/200602:29.8אמלי וינטראובהפועל דולפין נתניה16

01/12/200502:30.58נועה בינמןהפועל עומר17

08/11/200502:31.14ליאל ברקמןהפועל פתח תקווה כדור מים18

05/02/200502:32.48רומי קלרהפועל קרית טבעון19

05/11/200502:32.67ליה קצבבני הרצליה20

30/03/200602:36.07SBמעגן-גלי קוקסמכבי וייסגל21

21/09/200502:45.09SBיהל יפתס רמת הנגב"מתנ22

24/12/2004NTSBקמילה הרשקוביץס רמת הנגב"מתנ23

23/04/2005NTSBמאיה בהטהפועל גליל עליון24

25



גב גברים200

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

01/05/200001:57.92בוריס טברובסקיהפועל ירושלים1

20/02/200101:58.05יק'דוד גרצמכבי חיפה2

07/07/200301:59.06אדם מראענהמכבי חיפה3

01/01/200402:00.39ענבר דנציגרמכבי קרית אונו4

26/06/200402:02.90איתי שוקרמכבי וייסגל5

24/10/200402:05.44אלכס סדניןהפועל פליפר חדרה6

28/10/200402:06.05אנדריי וורונובמכבי חיפה7

19/11/200502:06.20מייק מרדרהפועל דולפין נתניה8

12/01/200502:06.47אלקס דולגיךהפועל דולפין נתניה9

27/05/200502:07.11סטפן אומלצינקוSEALSמכבי ראשון לציון 10

06/07/200302:07.73נועם אוקוןמכבי וייסגל11

11/11/200402:08.91נבו בינומכבי קרית אונו12

23/06/200202:10.86שגיא גורניקמכבי קרית ביאליק13

25/02/200302:11.42נתנאל פינקלשטייןהפועל ירושלים14

15/04/200402:12.48דן רוטנברגהפועל אולימפ נתניה15

06/12/200302:13.69שמעון אלואשויליבני הרצליה16

04/01/200402:13.78נדב שפלרהפועל עירוני הוד השרון17

27/11/200302:13.88ניב רוזנפלדמכבי קרית ביאליק18

17/09/200302:13.91עידו רויטרמכבי כפר המכביה19

26/06/200302:14.98נעם ללויהס רמת הנגב"מתנ20

19/04/200502:15.23SBאביב סטאלמכבי קרית אונו21

09/12/200402:16.15SBאלדר קומפיינץמכבי חיפה22

07/12/200502:18.86SBיאן מטיןרעות. מ.מכבי פ23

17/09/200502:21.96SBרום שחףרעות. מ.מכבי פ24

3839702:24.86SBאדר מגןבני הרצליה25



חופשי נשים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

08/07/200300:54.29אנסטסיה גורבנקומכבי קרית ביאליק1

07/08/199700:55.65זוהר שיקלרהפועל דולפין נתניה2

30/08/200500:55.88דריה גולובטיהפועל בת ים3

01/09/200100:56.54סיקה שפילקו‘גהפועל דולפין נתניה4

23/01/200500:57.23הדר קרפהפועל בית שמש5

04/07/200300:57.83נטע אוסישקיןהפועל פליפר חדרה6

28/05/200500:57.84יובל סגלהפועל בת ים7

10/10/200500:57.85קליבלנד-לוריין לונגוהפועל דולפין נתניה8

03/03/200300:58.12מורגן קולי דוסטמים אילת'הפועל ג9

05/10/200100:58.51אביטל נובוסלובהפועל ירושלים10

16/11/200500:58.54שרון שטיימןהפועל פליפר חדרה11

09/10/200100:58.66שחר לייזרהפועל פתח תקווה כדור מים12

01/09/200200:58.71מיה אנגלנדררעות. מ.מכבי פ13

16/08/200200:58.76רוני קלטמכבי חיפה14

06/07/200600:59.04אופק אדירהפועל בת ים15

05/10/200100:59.33גלי זילברברגרעות. מ.מכבי פ16

02/10/200500:59.39אלכסיה סבשצינסקיהפועל בת ים17

09/05/200300:59.82רומי אטוסמכבי חיפה18

24/01/200000:59.99איריס פאורהפועל דולפין נתניה19

31/10/200601:00.00מיטל שרגיןמכבי וייסגל20

22/01/200001:00.27נטע גבלןהפועל עירוני הוד השרון21

09/09/200201:00.38מאיה בן דודהפועל דולפין נתניה22

22/04/200501:00.57אגם שרוןהפועל דולפין נתניה23

04/11/200301:00.71הגר אגמוןבני הרצליה24

26/03/200601:00.73קרן אייזברוךSEALSמכבי ראשון לציון 25

25/08/200501:01.00נויה חןהפועל אולימפ נתניה26

10/05/200501:01.22ליה פיינמסר.ב. הפועל כפר סבא ב27

01/02/200501:01.24שי גורבמןהפועל עירוני הוד השרון28

14/11/200601:01.35עומר רוההפועל דולפין נתניה29

05/12/200401:01.36עדן גולדנברג.ב. הפועל כפר סבא ב30

20/06/200601:01.40SBעומר שורץמכבי קרית ביאליק31

07/07/200301:01.50SBגליה סולקיןהפועל פתח תקווה כדור מים32

24/06/200401:01.53SBאלכסנדרה קלימובהפועל פליפר חדרה33

09/05/200401:01.65SBמאי דניאלובהפועל אולימפ נתניה34

20/12/200401:02.01SBמיקה נחמיההפועל ירושלים35



חופשי גברים100

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

19/10/199700:47.08מירון חרותימכבי חיפה1

04/06/200000:48.15דניס לוקטבמכבי אשדוד2

16/11/199100:48.41ון שלזינגר‘מרקוס גהפועל דולפין נתניה3

08/12/199700:48.55דניאל נמירהפועל דולפין נתניה4

12/12/199300:48.58דוד גמבורגהפועל דולפין נתניה5

15/01/199700:49.03זיו קלונטרובמכבי אשדוד6

08/10/200100:49.41מיכאל סמירנובהפועל בית שמש7

19/04/200200:49.43אור טלהפועל בת ים8

09/09/200100:49.52עילי כהןמכבי חיפה9

22/04/200200:49.57גל כהן גרומיהפועל עירוני הוד השרון10

19/10/200000:49.77גיא פרימיסרעות. מ.מכבי פ11

07/01/200200:49.95ניק רוזנברגSEALSמכבי ראשון לציון 12

29/08/200100:50.06ארתור גלוזמןהפועל בת ים13

10/10/200300:50.54מין דנמן'בנגהפועל דולפין נתניה14

10/03/200000:50.61פלג לביאהפועל דולפין נתניה15

14/09/200000:50.65למר רודובמכבי קרית ביאליק16

03/09/200400:50.71מרטין קרטאביהפועל דולפין נתניה17

19/02/200300:50.94אדם מושקוביץהפועל אולימפ נתניה18

16/02/200100:51.15ליאור מזרחיירושלים רבתי19

10/11/200300:51.27עומר וינרהפועל עמק חפר20

08/01/199400:51.33לירן קונובלובהפועל ירושלים21

16/03/200200:51.50מואמן מנסור.ב. הפועל כפר סבא ב22

04/10/200300:51.60יובל אשדמכבי קרית אונו23

03/07/200400:51.70עומרי לויSEALSמכבי ראשון לציון 24

13/01/200100:51.74ציפרוב מקסיםמכבי קרית ביאליק25

21/03/200300:52.03תמיר יוסףמכבי נהריה26

08/04/200100:52.32אריאל חוזמןהפועל דולפין נתניה27

06/02/200300:52.34איתן בן שטריתירושלים רבתי28

17/08/200100:52.34רועי הרפזמכבי כפר המכביה29

08/07/200200:52.38בנימין זרחיןרעות. מ.מכבי פ30

12/10/200000:52.39SBאיהם נאסרהפועל דולפין נתניה31

23/12/200200:52.41SBגל שלגלהפועל דולפין נתניה32

23/09/200400:52.46SBאלכסיי גליבינסקיהפועל ירושלים33

24/04/200300:52.54SBרותם שגיאהפועל דולפין נתניה34

02/10/200200:52.58SBדניאל וולקובמכבי חיפה35



מעורב אישי נשים400

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

05/10/200104:49.54גלי זילברברגרעות. מ.מכבי פ1

18/04/200304:51.97נגה זילברברגרעות. מ.מכבי פ2

26/03/200605:01.09קרן אייזברוךSEALSמכבי ראשון לציון 3

01/09/200205:05.95מיה אנגלנדררעות. מ.מכבי פ4

20/08/200405:13.71איה אברהםבני הרצליה5

22/01/200605:20.03לייה זאידה.ב. הפועל כפר סבא ב6

23/07/200305:30.09שלי ארזמכבי כפר המכביה7

10/05/200605:39.40עדן בוטבולצור יגאל- מכבי כוכב יאיר 8

07/12/200405:39.47תומר טלהפועל קרית טבעון9

05/08/200605:56.60תמר דר.ב. הפועל כפר סבא ב10

08/07/2003NTאנסטסיה גורבנקומכבי קרית ביאליק11

18/05/2001NTמאי לווימכבי כפר המכביה12

20/06/2004NTמיה בנטלהפועל קרית טבעון13

02/11/2005NTרומי ארליך.ב. הפועל כפר סבא ב14



מא גברים400

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודהמסד

22/04/200204:15.80גל כהן גרומיהפועל עירוני הוד השרון1

06/02/200304:20.52איתן בן שטריתירושלים רבתי2

07/01/200204:23.08ניק רוזנברגSEALSמכבי ראשון לציון 3

31/12/200204:25.34שמואל וייסבורגמכבי חיפה4

28/03/200004:27.06יונתן רוסיןהפועל עמק יזרעאל5

03/03/200304:27.15מור זיידרמןמכבי קרית אונו6

04/06/200004:27.51דניס לוקטבמכבי אשדוד7

19/06/200404:27.60דניאל יוסיפובהפועל אולימפ נתניה8

13/08/200404:29.25דניאל אייכלמכבי קרית ביאליק9

27/04/200104:31.45דן קוניןמכבי קרית ביאליק10

12/09/200104:31.57אופק עוזהפועל בת ים11

05/03/200504:33.56'יהב חלגמכבי קרית אונו12

28/10/200404:35.25אנדריי וורונובמכבי חיפה13

10/06/200504:40.41אלי בזמןהפועל עירוני הוד השרון14

30/04/200104:41.19יהונתן רוםמכבי חיפה15

01/01/200404:41.72ענבר דנציגרמכבי קרית אונו16

06/11/200504:44.91אן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב17

11/10/198504:45.00דניאל קצירמכבי חיפה18

22/07/200504:45.73רואי עפרונימכבי קרית אונו19

30/07/200404:48.55עדי וידהמכבי חיפה20

15/04/200404:49.18SBדן רוטנברגהפועל אולימפ נתניה21

06/12/200304:49.95SBשמעון אלואשויליבני הרצליה22

04/10/200404:51.49SBצור ביטוןהפועל גליל עליון23

31/05/200305:05.48SBגיא טויבמכבי חיפה24

17/09/200305:12.69SBעידו רויטרמכבי כפר המכביה25



חופשי נשים1500

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

08/03/199317:13.59אווה מריאל פביאןהפועל בית שמש1

22/10/200017:15.80עדן גירלואנצההפועל בית שמש2

05/12/200418:20.16עדן גולדנברג.ב. הפועל כפר סבא ב3

06/07/200317:26.45אורין גבלןהפועל עירוני הוד השרון4

27/01/200418:45.73טל אשכנזיהפועל עמק יזרעאל5

04/10/2005NTארבל ענבר.ב. הפועל כפר סבא ב6

10/05/2005NTליה פיינמסר.ב. הפועל כפר סבא ב7

05/12/2006NTמאיה קשוע.ב. הפועל כפר סבא ב8



חופשי גברים1500

זמן כניסהתאריך לידהשם מלאשם אגודה

30/12/199315:13.46יובל ספראהפועל עמק יזרעאל1

15/08/200015:14.13בר סולובייציקמכבי קרית ביאליק2

12/07/200015:22.69עדו גלמכבי קרית אונו3

14/10/200315:25.77יונתן אחדותהפועל ירושלים4

01/04/200115:33.05כליל הלוירעות. מ.מכבי פ5

28/03/200215:47.18זיו כהןהפועל בת ים6

01/08/200516:06.00מאור גורלניקהפועל בת ים7

13/06/200416:21.47יואב רומנומכבי שוהם8

19/05/200416:35.98ניקיטה ארציבשבהפועל ערד9

06/12/200316:53.59שמעון אלואשויליבני הרצליה10

05/03/200516:57.34עילי בן פרץ.ב. הפועל כפר סבא ב11

06/11/200517:00.15אן'ירדן ג.ב. הפועל כפר סבא ב12

27/06/200317:04.44יהודה טל.ב. הפועל כפר סבא ב13

05/06/200317:20.32מן‘ירין תורגמכבי קרית ביאליק14

19/04/2002NTאור טלהפועל בת ים15

25/09/2004NTיובל דור.ב. הפועל כפר סבא ב16

15/09/2005NTלוטם ארדהפועל פליפר חדרה17

27/03/2005NTניב לאור.ב. הפועל כפר סבא ב18

18/01/2003NTשחר הראל.ב. הפועל כפר סבא ב19

20


