
  

 

 
 

 2022אליפות ישראל וליגת מים פתוחים אילת 
 1.250K  -  תוצאות 

 

 גיל מגדר  תוצאה  מועדון  שנת לידה  שם פרטי  שם משפחה  מיקום

 כללי  נקבה 14:46.00 הפועל בית שמש  2006 ורוניקה ווליקוב  1

 כללי  נקבה 15:35.00 הפועל עירוני הוד השרון  1996 רוני בווה  2

 כללי  נקבה 16:30.00 מכבי אשדוד 2010 פז -חן זלויצקי 3

 כללי  נקבה 16:32.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 גלי בן משה 4

 כללי  נקבה 18:43.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2010 נוגה בן מנחם  5

 כללי  נקבה 18:44.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2008 תהל  קוממי  6

 כללי  נקבה 18:45.00 בני הרצליה  2009 ענת  טנקל  7

 כללי  נקבה 18:46.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 מיכל גולקמן 8

 כללי  נקבה 18:52.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 ניצן  אדלמן 9

 כללי  נקבה 18:53.00 מכבי אשדוד 2009 רוני חן גולדנברג  10

 כללי  נקבה 18:59.00 מכבי שוהם 1974 עדינה פאור 11

 כללי  נקבה 19:39.00 הפועל עירוני הוד השרון  2007 נועם  לוי 12

 כללי  נקבה 19:40.00 הפועל עירוני הוד השרון  2008 גל גולן 13

 כללי  נקבה 19:45.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2008 מילי גלדסטון 14

 12בנות  נקבה 16:30.00 מכבי אשדוד 2010 פז -חן זלויצקי 1

 12בנות  נקבה 18:43.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2010 נוגה בן מנחם  2

 13בנות  נקבה 16:32.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 גלי בן משה 1

 13בנות  נקבה 18:45.00 בני הרצליה  2009 ענת  טנקל  2

 13בנות  נקבה 18:46.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 מיכל גולקמן 3

 13בנות  נקבה 18:52.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2009 ניצן  אדלמן 4

 13בנות  נקבה 18:53.00 מכבי אשדוד 2009 רוני חן גולדנברג  5

 14בנות  נקבה 18:44.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2008 תהל  קוממי  1

 14בנות  נקבה 19:40.00 הפועל עירוני הוד השרון  2008 גל גולן 2

 14בנות  נקבה 19:45.00 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  2008 מילי גלדסטון 3

 נקבה 15:35.00 הפועל עירוני הוד השרון  1996 רוני בווה  1
מאסטרס 

 21-29נ 

 נקבה 18:59.00 מכבי שוהם 1974 עדינה פאור 1
מאסטרס 

 45-49נ 

        

 גיל מגדר  תוצאה  מועדון  שנת לידה  שם פרטי  שם משפחה  מיקום

 כללי  זכר  14:32.00 הפועל עמק יזרעאל  2006 עומר לב 1

 כללי  זכר  14:45.00 הפועל בת ים  2008 עומרי  עבדלשאפי  2

 כללי  זכר  15:09.00 הפועל עמק יזרעאל  2008 נועם  אופק 3

 כללי  זכר  16:16.00 מכבי אשדוד 2008 לידן קיצמן 4

 כללי  זכר  16:17.00 מכבי אשדוד 2007 אדם יודין  5

 כללי  זכר  16:50.00 הפועל עירוני הוד השרון  2006 אוהד בן חיים 6

 14בנים  זכר  14:45.00 הפועל בת ים  2008 עומרי  עבדלשאפי  1

 14בנים  זכר  15:09.00 הפועל עמק יזרעאל  2008 נועם  אופק 2

 14בנים  זכר  16:16.00 מכבי אשדוד 2008 לידן קיצמן 3

 


