
 

 

תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
50 חופשי - גברים 17-18 - 13:30:00

משחה 1 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

642 00:24.23 SEALS מכבי ראשון לציון 2006 אלון דותן 4 1 1

616 00:24.57 מכבי וייסגל 2007 אלן טרייבוך 5 1 2
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
100 חופשי - גברים 17-18 - 13:32:00

משחה 2 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

733 00:52.02 הפועל ירושלים 2004 אלכסיי גליבינסקי 4 1 1

717 00:52.41 הפועל פתח תקווה 2005 ניר חי 5 1 2

662 00:53.81 מכבי פ.מ. רעות 2005 דן זילברברג 2 1 3

649 00:54.17 מכבי וייסגל 2003 נועם אוקון 7 1 4

640 00:54.42 מכבי כפר המכביה 2004 עידן שומסקי 3 1 5

638 00:54.48 מכבי קרית ביאליק 2004 טל יחביץ 6 1 6
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 חופשי - גברים 17-18 - 13:35:00

משחה 3 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

670 01:56.56 מכבי כפר המכביה 2005 שביט שקלים 4 1 1

617 01:59.77 מכבי קרית אונו 2006 איתי הנדלר 3 1 2

615 01:59.93 מכבי חיפה 2005 דניאל ברוך 5 1 3
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
100 חזה - גברים 17-18 - 13:39:00

משחה 4 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

615 01:06.85 SEALS מכבי ראשון לציון 2006 יואב רותם 4 1 1

565 01:08.80 מכבי פ.מ. רעות 2005 דביר ישראל שחף 5 1 2

526 01:10.44 הפועל פתח תקווה 2005 מרק בוט 6 1 3

454 01:13.99 מכבי כפר המכביה 2005 גל רחמים 3 1 4
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 חזה  - גברים 17-18 - 13:42:00

משחה 5 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

672 02:23.96 מכבי חיפה 2006 יונתן גרציוב 3 1 1

646 02:25.86 הפועל כפר סבא ב. ב. 2007 אשכול מזור 5 1 2

637 02:26.52 SEALS מכבי ראשון לציון 2007 דניאל סובטוב 4 1 3
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
50 פרפר - גברים 17-18 - 13:46:00

משחה 7 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

727 00:24.76 הפועל ג'מים אילת 2004 גיא רפאל ביטון 4 1 1

600 00:26.40 מכבי וייסגל 2005 אדם קירה 5 1 2
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
100 גב - גברים 17-18 - 13:48:00

משחה 10 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

691 00:58.63 הפועל דולפין נתניה 2005 מייק מרדר 4 1 1

687 00:58.76 הפועל אילת 2007 לב שטיינברג 5 1 2

661 00:59.52 מכבי קרית ביאליק 2006 איתי רוזנפלד 1 1 3

627 01:00.57 מכבי חיפה 2004 עדי וידה 7 1 4

625 01:00.62 מכבי וייסגל 2005 יובל סיפלה 2 1 5

617 01:00.90 מכבי חיפה 2005 אופק פרץ 6 1 6

592 01:01.73 הפועל בת ים 2006 טום קיציב 3 1 7
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 פרפר - גברים 17-18 - 13:51:00

משחה 11 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

669 02:06.56 הפועל כפר סבא ב. ב. 2005 ירדן ג'אן 4 1 1

594 02:11.68 SEALS מכבי ראשון לציון 2007 פלג קליין 5 1 2
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 מעורב אישי - גברים 17-18 - 13:55:00

משחה 12 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

633 02:12.76 הפועל עירוני הוד השרון 2005 אלי בזמן 4 1 1

549 02:19.19 בני הרצליה 2005 אדר מגן 5 1 2
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
50 חופשי - נשים 17-18 - 13:59:00

משחה 14 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

608 00:27.93 הפועל עירוני הוד השרון 2005 שי גורבמן 4 1 1
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
100 חזה - נשים 17-18 - 14:01:00

משחה 17 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

494 01:21.10 SEALS מכבי ראשון לציון 2006 שירה גמליי 4 1 1
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 פרפר - נשים 17-18 - 14:04:00

משחה 24 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

621 02:22.72 SEALS מכבי ראשון לציון 2006 קרן אייזברוך 4 1 1
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תחרות מתגייסים
21/01/2023

תוצאות
200 מעורב אישי - נשים 17-18 - 14:08:00

משחה 25 - גמר

ניקוד בינלאומי תוצאה מועדון שנת לידה שם פרטי שם משפחה מסלול מקצה מיקום

681 02:23.35 הפועל מ.א משגב 2007 אלמה גלסמן 4 1 1
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