
גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
בנות 4X5012-13חופשי02:00.71מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג

בנות 4X5012-13חופשי02:02.43מכבי קרית ביאליק
בנות 4X5012-13חופשי02:02.64מכבי כפר המכביה

SEALS 4חופשי02:04.19מכבי ראשון לציוןX5012-13 בנות
בנות 4X5012-13חופשי02:04.82הפועל בת ים

בנות 4X5012-13חופשי02:05.58מכבי פ.מ. רעות
בנות 4X5012-13חופשי02:06.80הפועל גליל עליון

בנות 4X5012-13חופשי02:06.95מכבי אשדוד
בנות 4X5012-13חופשי02:07.12מכבי וייסגל
בנות 4X5012-13חופשי02:07.35מכבי שוהם

בנות 4X5012-13חופשי02:08.84הפועל אולימפ נתניה
בנות 4X5012-13חופשי02:08.85בני הרצליה

בנות 4X5012-13חופשי02:09.24הפועל עירוני הוד השרון
בנות 4X5012-13חופשי02:09.25הפועל עמק חפר

בנות 4X5012-13חופשי02:10.26מכבי כוכב יאיר - צור יגאל
בנות 4X5012-13חופשי02:10.72הפועל כפר סבא ב. ב.

בנות 4X5012-13חופשי02:11.39הפועל דולפין נתניה
בנות 4X5012-13חופשי02:11.55מ.ס. רמלה

בנות 4X5012-13חופשי02:11.75הפועל שחייני הנגב
בנות 4X5012-13חופשי02:11.82מכבי קרית אונו

בנות 4X5012-13חופשי02:13.73הפועל עמק יזרעאל
בנות 4X5012-13חופשי02:14.03הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)

בנות 4X5012-13חופשי02:14.53מכבי תל אביב
בנות 4X5012-13חופשי02:14.67מכבי נהריה
בנות 4X5012-13חופשי02:14.73מכבי חיפה
בנות 4X5012-13חופשי02:15.09מכבי נצרת 

בנות 4X5012-13חופשי02:17.07הפועל פתח תקווה כדור מים
בנות 4X5012-13חופשי02:18.95מכבי תמנון פרדסיה

בנות 4X5012-13חופשי02:19.66הפועל ירושלים
בנות 4X5012-13חופשי02:24.51ע.ל.ה עצמה רעננה

בנות 4X5012-13חופשי02:24.85מכבי סח'נין
Eilat Swimming02:28.174חופשיX5012-13 בנות

בנות 4X5012-13חופשי02:29.60הפועל קרית טבעון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
בנים 4X5012חופשי02:01.72הפועל ירושלים

בנים 4X5012חופשי02:04.98הפועל בת ים
בנים 4X5012חופשי02:05.47הפועל דולפין נתניה

SEALS 4חופשי02:07.15מכבי ראשון לציוןX5012 בנים
בנים 4X5012חופשי02:08.50הפועל עומר
בנים 4X5012חופשי02:08.50מכבי חיפה
בנים 4X5012חופשי02:08.85בני הרצליה

בנים 4X5012חופשי02:08.93מכבי פ.מ. רעות
בנים 4X5012חופשי02:09.38מכבי קרית ביאליק

בנים 4X5012חופשי02:09.59הפועל עמק חפר

עולים לגמר שליחים אליפות הצעירים קיץ 2020



בנים 4X5012חופשי02:10.15מכבי כפר המכביה
בנים 4X5012חופשי02:10.31מכבי וייסגל
בנים 4X5012חופשי02:10.31מכבי נהריה
בנים 4X5012חופשי02:10.92מכבי אשדוד

בנים 4X5012חופשי02:13.42הפועל אולימפ נתניה
בנים 4X5012חופשי02:14.79מכבי תל אביב

בנים 4X5012חופשי02:14.91הפועל עירוני מודיעין
בנים 4X5012חופשי02:16.21הפועל באר טוביה

בנים 4X5012חופשי02:16.35מכבי נצרת 
בנים 4X5012חופשי02:16.56מכבי קרית אונו

בנים 4X5012חופשי02:16.66הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
בנים 4X5012חופשי02:18.48מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג

בנים 4X5012חופשי02:19.83מכבי ירושלים
בנים 4X5012חופשי02:19.98מכבי תמנון פרדסיה

בנים 4X5012חופשי02:21.78הפועל עירוני הוד השרון
בנים 4X5012חופשי02:22.02הפועל מ.א משגב

בנים 4X5012חופשי02:25.02הפועל כפר סבא ב. ב.
בנים 4X5012חופשי02:40.28מכבי אושן חדרה

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
SEALS 4חופשי01:46.62מכבי ראשון לציוןX5013-14 בנים

בנים 4X5013-14חופשי01:47.39מכבי חיפה
בנים 4X5013-14חופשי01:48.52מכבי פ.מ. רעות
בנים 4X5013-14חופשי01:48.70הפועל ירושלים

בנים 4X5013-14חופשי01:49.06הפועל דולפין נתניה
בנים 4X5013-14חופשי01:51.34מכבי אשדוד

בנים 4X5013-14חופשי01:51.44הפועל עירוני הוד השרון
בנים 4X5013-14חופשי01:51.87מכבי כפר המכביה

בנים 4X5013-14חופשי01:52.31בני הרצליה
בנים 4X5013-14חופשי01:52.78מכבי קרית אונו

בנים 4X5013-14חופשי01:54.43הפועל בת ים
בנים 4X5013-14חופשי01:54.64הפועל אולימפ נתניה

בנים 4X5013-14חופשי01:54.94הפועל עמק יזרעאל
בנים 4X5013-14חופשי01:54.97מכבי קרית ביאליק

בנים 4X5013-14חופשי01:55.58הפועל מועדון קרית אתא
בנים 4X5013-14חופשי01:56.47הפועל עמק חפר

בנים 4X5013-14חופשי01:56.88מכבי וייסגל
בנים 4X5013-14חופשי01:57.52הפועל גליל עליון

בנים 4X5013-14חופשי01:58.40מכבי שוהם
בנים 4X5013-14חופשי01:58.78הפועל שחייני הנגב

בנים 4X5013-14חופשי02:00.87מכבי נהריה
בנים 4X5013-14חופשי02:01.11ע.ל.ה עצמה רעננה
בנים 4X5013-14חופשי02:01.19מכבי תמנון פרדסיה

בנים 4X5013-14חופשי02:02.04מכבי נצרת 
בנים 4X5013-14חופשי02:02.13הפועל פליפר חדרה

בנים 4X5013-14חופשי02:02.49מכבי סח'נין
בנים 4X5013-14חופשי02:05.49הפועל כפר סבא ב. ב.
בנים 4X5013-14חופשי02:05.52הפועל איאן קלנסואה

בנים 4X5013-14חופשי02:05.91מכבי תל אביב
בנים 4X5013-14חופשי02:06.18הפועל פתח תקווה כדור מים



בנים 4X5013-14חופשי02:06.83הפועל מ.א משגב
בנים 4X5013-14חופשי02:08.86הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)

Eilat Swimming02:10.494חופשיX5013-14 בנים

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X5012חופשי02:05.47הפועל בת ים

מיקס 4X5012חופשי02:05.65הפועל דולפין נתניה
מיקס 4X5012חופשי02:06.04מכבי פ.מ. רעות

SEALS 4חופשי02:06.11מכבי ראשון לציוןX5012 מיקס
מיקס 4X5012חופשי02:06.13הפועל עמק חפר

מיקס 4X5012חופשי02:08.67בני הרצליה
מיקס 4X5012חופשי02:08.84מכבי אשדוד
מיקס 4X5012חופשי02:08.90מכבי נצרת 

מיקס 4X5012חופשי02:10.33מכבי כפר המכביה
מיקס 4X5012חופשי02:10.64הפועל ירושלים

מיקס 4X5012חופשי02:11.74הפועל כפר סבא ב. ב.
מיקס 4X5012חופשי02:11.86מ.ס. רמלה

מיקס 4X5012חופשי02:12.33הפועל מ.א משגב
מיקס 4X5012חופשי02:12.43מכבי קרית ביאליק

מיקס 4X5012חופשי02:12.69מכבי חיפה
מיקס 4X5012חופשי02:13.02הפועל קרית טבעון

מיקס 4X5012חופשי02:13.11מכבי נהריה
מיקס 4X5012חופשי02:14.52מכבי שוהם

מיקס 4X5012חופשי02:14.88הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
מיקס 4X5012חופשי02:15.05הפועל פתח תקווה כדור מים

מיקס 4X5012חופשי02:15.84הפועל באר טוביה
מיקס 4X5012חופשי02:16.37מכבי תמנון פרדסיה

מיקס 4X5012חופשי02:17.64מכבי תל אביב
מיקס 4X5012חופשי02:17.92מכבי וייסגל

מיקס 4X5012חופשי02:21.67הפועל עירוני מודיעין
מיקס 4X5012חופשי02:22.04מכבי ירושלים

מיקס 4X5012חופשי02:24.29הפועל אולימפ נתניה
מיקס 4X5012חופשי02:26.47הפועל עירוני הוד השרון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X5013-14חופשי01:52.75מכבי חיפה

מיקס 4X5013-14חופשי01:53.04מכבי כפר המכביה
מיקס 4X5013-14חופשי01:55.45מכבי קרית ביאליק

מיקס 4X5013-14חופשי01:55.61הפועל אולימפ נתניה
SEALS 4חופשי01:55.62מכבי ראשון לציוןX5013-14 מיקס
מיקס 4X5013-14חופשי01:56.14הפועל עירוני הוד השרון

מיקס 4X5013-14חופשי01:56.37מכבי פ.מ. רעות
מיקס 4X5013-14חופשי01:57.44הפועל בת ים

מיקס 4X5013-14חופשי01:58.08הפועל ג'מים אילת
מיקס 4X5013-14חופשי01:58.15הפועל עמק יזרעאל

מיקס 4X5013-14חופשי01:58.67מכבי אשדוד
מיקס 4X5013-14חופשי01:58.90הפועל דולפין נתניה

מיקס 4X5013-14חופשי01:59.30מכבי וייסגל
מיקס 4X5013-14חופשי01:59.65בני הרצליה



מיקס 4X5013-14חופשי02:00.15מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג
מיקס 4X5013-14חופשי02:00.67הפועל גליל עליון

מיקס 4X5013-14חופשי02:01.59מכבי נהריה
מיקס 4X5013-14חופשי02:02.49הפועל פליפר חדרה

מיקס 4X5013-14חופשי02:02.84מכבי קרית אונו
מיקס 4X5013-14חופשי02:04.50מ.ס. רמלה

מיקס 4X5013-14חופשי02:04.55הפועל כפר סבא ב. ב.
מיקס 4X5013-14חופשי02:04.60הפועל עמק חפר

מיקס 4X5013-14חופשי02:06.08הפועל שחייני הנגב
מיקס 4X5013-14חופשי02:07.58מכבי תל אביב

מיקס 4X5013-14חופשי02:09.55הפועל פתח תקווה כדור מים
Eilat Swimming02:12.114חופשיX5013-14 מיקס

מיקס 4X5013-14חופשי02:12.21הפועל לב הגליל סח'נין
מיקס 4X5013-14חופשי02:12.48הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)

מיקס 4X5013-14חופשי02:16.06הפועל ירושלים
מיקס 4X5013-14חופשי02:17.25מכבי סח'נין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
בנות 4X5012-13מעורב02:15.28מכבי קרית ביאליק

בנות 4X5012-13מעורב02:15.83מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג
בנות 4X5012-13מעורב02:18.56מכבי פ.מ. רעות

בנות 4X5012-13מעורב02:19.08מכבי כפר המכביה
בנות 4X5012-13מעורב02:20.10הפועל דולפין נתניה

בנות 4X5012-13מעורב02:21.10הפועל בת ים
SEALS 4מעורב02:23.31מכבי ראשון לציוןX5012-13 בנות

בנות 4X5012-13מעורב02:25.57הפועל גליל עליון
בנות 4X5012-13מעורב02:26.21מכבי חיפה

בנות 4X5012-13מעורב02:26.52הפועל אולימפ נתניה
בנות 4X5012-13מעורב02:27.09מכבי וייסגל

בנות 4X5012-13מעורב02:27.11מכבי קרית אונו
בנות 4X5012-13מעורב02:27.33בני הרצליה

בנות 4X5012-13מעורב02:27.44הפועל שחייני הנגב
בנות 4X5012-13מעורב02:27.64מכבי שוהם

בנות 4X5012-13מעורב02:28.21הפועל כפר סבא ב. ב.
בנות 4X5012-13מעורב02:28.24מ.ס. רמלה

בנות 4X5012-13מעורב02:30.05מכבי אשדוד
בנות 4X5012-13מעורב02:30.70מכבי תל אביב

בנות 4X5012-13מעורב02:30.76מכבי נצרת 
בנות 4X5012-13מעורב02:33.19הפועל עמק חפר

בנות 4X5012-13מעורב02:33.79הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
בנות 4X5012-13מעורב02:33.79הפועל עמק יזרעאל

בנות 4X5012-13מעורב02:34.45הפועל פתח תקווה כדור מים
בנות 4X5012-13מעורב02:35.30מכבי תמנון פרדסיה

בנות 4X5012-13מעורב02:35.30מכבי כוכב יאיר - צור יגאל
בנות 4X5012-13מעורב02:37.38מכבי נהריה

בנות 4X5012-13מעורב02:41.25הפועל עירוני הוד השרון
בנות 4X5012-13מעורב02:44.70הפועל ירושלים

בנות 4X5012-13מעורב02:50.39הפועל לב הגליל סח'נין
בנות 4X5012-13מעורב02:51.51הפועל קרית טבעון



Eilat Swimming02:53.774מעורבX5012-13 בנות
בנות 4X5012-13מעורב02:54.53מכבי סח'נין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
בנים 4X5012מעורב02:17.75הפועל ירושלים

בנים 4X5012מעורב02:22.50הפועל דולפין נתניה
בנים 4X5012מעורב02:23.44הפועל בת ים
בנים 4X5012מעורב02:27.70הפועל עומר
בנים 4X5012מעורב02:27.77בני הרצליה

SEALS 4מעורב02:28.16מכבי ראשון לציוןX5012 בנים
בנים 4X5012מעורב02:28.38מכבי נהריה
בנים 4X5012מעורב02:30.91מכבי חיפה

בנים 4X5012מעורב02:32.48הפועל עמק חפר
בנים 4X5012מעורב02:32.60מכבי תל אביב

בנים 4X5012מעורב02:32.65מכבי קרית ביאליק
בנים 4X5012מעורב02:33.52מכבי אשדוד

בנים 4X5012מעורב02:33.97מכבי כפר המכביה
בנים 4X5012מעורב02:34.01מכבי וייסגל
בנים 4X5012מעורב02:35.55מכבי נצרת 

בנים 4X5012מעורב02:37.99מכבי תמנון פרדסיה
בנים 4X5012מעורב02:38.46הפועל כפר סבא ב. ב.

בנים 4X5012מעורב02:41.93מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג
בנים 4X5012מעורב02:42.00הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)

בנים 4X5012מעורב02:43.24הפועל באר טוביה
בנים 4X5012מעורב02:43.73הפועל עירוני הוד השרון

בנים 4X5012מעורב02:44.49הפועל עירוני מודיעין
בנים 4X5012מעורב02:44.68מכבי קרית אונו

בנים 4X5012מעורב02:48.18הפועל אולימפ נתניה
בנים 4X5012מעורב02:48.61הפועל מ.א משגב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
בנים 4X5013-14מעורב02:00.00מכבי חיפה

בנים 4X5013-14מעורב02:00.50מכבי כפר המכביה
בנים 4X5013-14מעורב02:02.43הפועל ירושלים

בנים 4X5013-14מעורב02:03.30הפועל דולפין נתניה
בנים 4X5013-14מעורב02:05.77מכבי פ.מ. רעות
בנים 4X5013-14מעורב02:06.04מכבי קרית אונו

בנים 4X5013-14מעורב02:06.75הפועל עירוני הוד השרון
בנים 4X5013-14מעורב02:07.10מכבי אשדוד

בנים 4X5013-14מעורב02:08.64מכבי קרית ביאליק
בנים 4X5013-14מעורב02:09.96הפועל עמק יזרעאל

SEALS 4מעורב02:10.69מכבי ראשון לציוןX5013-14 בנים
בנים 4X5013-14מעורב02:11.20בני הרצליה

בנים 4X5013-14מעורב02:12.34הפועל עמק חפר
בנים 4X5013-14מעורב02:13.41הפועל עומר
בנים 4X5013-14מעורב02:13.44מכבי שוהם

בנים 4X5013-14מעורב02:14.36הפועל בת ים
בנים 4X5013-14מעורב02:15.12מכבי נהריה
בנים 4X5013-14מעורב02:15.30מכבי וייסגל
בנים 4X5013-14מעורב02:15.95מכבי נצרת 



בנים 4X5013-14מעורב02:16.11הפועל מועדון קרית אתא
בנים 4X5013-14מעורב02:16.58הפועל אולימפ נתניה

בנים 4X5013-14מעורב02:18.91הפועל גליל עליון
בנים 4X5013-14מעורב02:19.11הפועל שחייני הנגב
בנים 4X5013-14מעורב02:19.26מכבי תמנון פרדסיה

בנים 4X5013-14מעורב02:19.79הפועל איאן קלנסואה
בנים 4X5013-14מעורב02:22.19הפועל מ.א משגב

בנים 4X5013-14מעורב02:22.65ע.ל.ה עצמה רעננה
בנים 4X5013-14מעורב02:23.28הפועל פליפר חדרה

בנים 4X5013-14מעורב02:24.84הפועל פתח תקווה כדור מים
בנים 4X5013-14מעורב02:25.31מכבי תל אביב

בנים 4X5013-14מעורב02:27.11מכבי סח'נין
בנים 4X5013-14מעורב02:28.41הפועל כפר סבא ב. ב.

בנים 4X5013-14מעורב02:29.33הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
Eilat Swimming02:40.474מעורבX5013-14 בנים

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X5012מעורב02:22.21הפועל ירושלים

מיקס 4X5012מעורב02:23.67מכבי פ.מ. רעות
מיקס 4X5012מעורב02:23.80הפועל בת ים

מיקס 4X5012מעורב02:24.07הפועל דולפין נתניה
SEALS 4מעורב02:24.44מכבי ראשון לציוןX5012 מיקס

מיקס 4X5012מעורב02:25.92הפועל עמק חפר
מיקס 4X5012מעורב02:26.29מכבי קרית ביאליק

מיקס 4X5012מעורב02:26.38מכבי חיפה
מיקס 4X5012מעורב02:27.13מכבי תמנון פרדסיה
מיקס 4X5012מעורב02:27.30מכבי כפר המכביה

מיקס 4X5012מעורב02:27.83מ.ס. רמלה
מיקס 4X5012מעורב02:29.34הפועל כפר סבא ב. ב.

מיקס 4X5012מעורב02:29.67מכבי נצרת 
מיקס 4X5012מעורב02:30.12מכבי תל אביב

מיקס 4X5012מעורב02:31.29מכבי אשדוד
מיקס 4X5012מעורב02:32.51מכבי נהריה
מיקס 4X5012מעורב02:32.72מכבי וייסגל

מיקס 4X5012מעורב02:33.93הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
מיקס 4X5012מעורב02:35.86הפועל עירוני הוד השרון

מיקס 4X5012מעורב02:36.93הפועל פתח תקווה כדור מים
מיקס 4X5012מעורב02:37.96הפועל קרית טבעון
מיקס 4X5012מעורב02:38.39הפועל באר טוביה
מיקס 4X5012מעורב02:40.35הפועל מ.א משגב

מיקס 4X5012מעורב02:43.62בני הרצליה
מיקס 4X5012מעורב02:44.76מכבי שוהם

מיקס 4X5012מעורב02:50.41מכבי ירושלים
מיקס 4X5012מעורב02:52.59הפועל עירוני מודיעין

מיקס 4X5012מעורב02:53.62מכבי סח'נין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X5013-14מעורב02:03.85מכבי כפר המכביה

מיקס 4X5013-14מעורב02:06.76מכבי חיפה
SEALS 4מעורב02:08.00מכבי ראשון לציוןX5013-14 מיקס



מיקס 4X5013-14מעורב02:09.59מכבי פ.מ. רעות
מיקס 4X5013-14מעורב02:09.69הפועל דולפין נתניה

מיקס 4X5013-14מעורב02:11.83הפועל בת ים
מיקס 4X5013-14מעורב02:11.98הפועל אולימפ נתניה

מיקס 4X5013-14מעורב02:12.17הפועל ג'מים אילת
מיקס 4X5013-14מעורב02:12.44מכבי אשדוד

מיקס 4X5013-14מעורב02:13.03הפועל עירוני הוד השרון
מיקס 4X5013-14מעורב02:14.44הפועל ירושלים
מיקס 4X5013-14מעורב02:14.98מכבי קרית אונו

מיקס 4X5013-14מעורב02:15.42מכבי קרית ביאליק
מיקס 4X5013-14מעורב02:15.44מ.ס. רמלה
מיקס 4X5013-14מעורב02:15.54בני הרצליה

מיקס 4X5013-14מעורב02:15.97מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג
מיקס 4X5013-14מעורב02:16.59מכבי וייסגל

מיקס 4X5013-14מעורב02:17.80הפועל עמק חפר
מיקס 4X5013-14מעורב02:18.26מכבי נהריה

מיקס 4X5013-14מעורב02:19.53הפועל שחייני הנגב
מיקס 4X5013-14מעורב02:20.18הפועל עמק יזרעאל

מיקס 4X5013-14מעורב02:21.67הפועל כפר סבא ב. ב.
מיקס 4X5013-14מעורב02:22.03הפועל גליל עליון

מיקס 4X5013-14מעורב02:22.45הפועל פליפר חדרה
מיקס 4X5013-14מעורב02:22.74מכבי שוהם

מיקס 4X5013-14מעורב02:23.31הפועל פתח תקווה כדור מים
מיקס 4X5013-14מעורב02:25.12מכבי תל אביב

מיקס 4X5013-14מעורב02:26.12הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
מיקס 4X5013-14מעורב02:35.24מכבי סח'נין

Eilat Swimming02:41.354מעורבX5013-14 מיקס

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X10012חופשי04:34.40הפועל בת ים

מיקס 4X10012חופשי04:37.00הפועל עמק חפר
מיקס 4X10012חופשי04:40.62הפועל דולפין נתניה

מיקס 4X10012חופשי04:42.49מכבי פ.מ. רעות
SEALS 4חופשי04:44.69מכבי ראשון לציוןX10012 מיקס

מיקס 4X10012חופשי04:45.10הפועל ירושלים
מיקס 4X10012חופשי04:45.42בני הרצליה

מיקס 4X10012חופשי04:46.44הפועל כפר סבא ב. ב.
מיקס 4X10012חופשי04:51.24מכבי קרית ביאליק

מיקס 4X10012חופשי04:53.84מכבי אשדוד
מיקס 4X10012חופשי04:54.15מכבי חיפה

מיקס 4X10012חופשי04:58.73מכבי נהריה
מיקס 4X10012חופשי04:59.73מכבי כפר המכביה

מיקס 4X10012חופשי05:04.01הפועל אולימפ נתניה
מיקס 4X10012חופשי05:04.17הפועל פתח תקווה כדור מים

מיקס 4X10012חופשי05:04.53מכבי תמנון פרדסיה
מיקס 4X10012חופשי05:07.13מכבי שוהם

מיקס 4X10012חופשי05:07.54מכבי תל אביב
מיקס 4X10012חופשי05:08.27הפועל מ.א משגב

מיקס 4X10012חופשי05:12.37מכבי וייסגל
מיקס 4X10012חופשי05:12.47הפועל עירוני הוד השרון



מיקס 4X10012חופשי05:13.46הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)
מיקס 4X10012חופשי05:13.88הפועל באר טוביה

מיקס 4X10012חופשי05:19.13מכבי ירושלים
מיקס 4X10012חופשי05:24.93הפועל עירוני מודיעין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדון
מיקס 4X10013-14חופשי04:10.21הפועל אולימפ נתניה

מיקס 4X10013-14חופשי04:11.62מכבי כפר המכביה
מיקס 4X10013-14חופשי04:13.61הפועל בת ים

מיקס 4X10013-14חופשי04:15.84מכבי חיפה
מיקס 4X10013-14חופשי04:15.99מכבי קרית ביאליק

מיקס 4X10013-14חופשי04:16.95מכבי פ.מ. רעות
מיקס 4X10013-14חופשי04:18.65הפועל עירוני הוד השרון

SEALS 4חופשי04:20.09מכבי ראשון לציוןX10013-14 מיקס
מיקס 4X10013-14חופשי04:22.99הפועל דולפין נתניה

מיקס 4X10013-14חופשי04:23.74מכבי קרית אונו
מיקס 4X10013-14חופשי04:25.79מכבי אשדוד

מיקס 4X10013-14חופשי04:26.05הפועל ירושלים
מיקס 4X10013-14חופשי04:26.14בני הרצליה

מיקס 4X10013-14חופשי04:27.90הפועל עמק יזרעאל
מיקס 4X10013-14חופשי04:30.30מכבי וייסגל
מיקס 4X10013-14חופשי04:30.69מכבי נהריה

מיקס 4X10013-14חופשי04:31.11הפועל גליל עליון
מיקס 4X10013-14חופשי04:33.22מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג

מיקס 4X10013-14חופשי04:33.38הפועל כפר סבא ב. ב.
מיקס 4X10013-14חופשי04:33.65הפועל פליפר חדרה
מיקס 4X10013-14חופשי04:37.29הפועל שחייני הנגב

מיקס 4X10013-14חופשי04:39.47הפועל עמק חפר
מיקס 4X10013-14חופשי04:43.10הפועל פתח תקווה כדור מים

מיקס 4X10013-14חופשי04:43.18מכבי שוהם
מיקס 4X10013-14חופשי04:47.38הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)

מיקס 4X10013-14חופשי04:50.46מכבי תל אביב




