
   4102סינקלייר    

 ניקוד אגודה שם  
שנת 
 מין לידה

       קדטים שם  

 ז 97 268 אס"א בן גוריון גוזלן ליאור 1

 צ'ירטקוב דניאל 2
גל אולימפי 

 ז 97 259 אשדוד

 ז 97 249 אס"א בן גוריון רוגוצוב פיליפ 3

 דרגוב משה 4
גל אולימפי 

 ז 99 245 אשדוד

 צ'ירטקוב אליאור 5
גל אולימפי 

 ז 99 221 אשדוד

 ז 97 219 אביב-אס"א תל רוסייב דניאל 6

 מוסרי יצחק 7
מכבי רומנו 

 ז 97 216 הרצליה

 ז 97 216 אביב-אס"א תל איוונץ דימיטרי 8

 טריפונוב אלון 9
גל אולימפי 

 ז 97 195 אשדוד

 יפרח ניצן 10
מכבי רומנו 

 ז 97 194 הרצליה

 ז 98 192 אביב-אס"א תל בלקינד אלי 11

 מוסרי יונתן 12
מכבי רומנו 

 ז 2000 190 הרצליה

 ז 97 180 אביב-א תלאס" בונדר אלכסי 13

 ז 98 179 אביב-אס"א תל טבלב ג'וני 14

 ז 97 178 מכבי פרדיס גאמוס שאדי 15

 ז 97 174 מכבי פרדיס סולימן מרעי  16

 ז 96 165 בני בת ים רומן קופן 17

 ז 98 165 אס"א בן גוריון פרילוצנקי מיכאל 18

 גרסימנקו איגור 19
גל אולימפי 

 ז 2000 163 אשדוד

 ז 97 161 מכבי תל אביב הדר שיר 20

 מיכאלובר רומן 21
גל אולימפי 

 ז 97 154 אשדוד

 ז 99 152 מכבי פרדיס גאמוס מוחמד 22

 ז 99 138 א בן גוריוןאס" רוגוצוב אד 23

 יוסופוב עופר 24
גל אולימפי 

 ז 98 135 אשדוד

 ז 97 133 בני בת ים ויטלי אנדרוסישין  25

 פרדה מושיקו 26
גל אולימפי 

 ז 98 132 אשדוד

 ז 97 119 אס"א בן גוריון מודכייב עומר 27

 ז 99 113 בני בת ים דיוויד גוז'בה   28

 ז 98 112 אס"א בן גוריון בקשייב בוריס 29

 ז 98 111 מכבי פרדיס חוסאם חתיב 30

 ז 97 108 מכבי פרדיס אבדלהדי אמין 31

 ז 98 103 בני בת ים יארוסלב סקליאנסקי   32



 מיקלדזה ניקיטה 33
גל אולימפי 

 ז 2004 102 אשדוד

 ז 98 102 מכבי פרדיס גאמיל קוואריק 34

 יפרח רותם  35
מכבי רומנו 

 ז 2003 101 הרצליה

 ז 99 101 אביב-אס"א תל אדלר ירדן 36

 ז 98 101 בני בת ים יעקב ספוז'ניקוב  37

 ליאב שקד 38
מכבי רומנו 

 ז 2000 101 הרצליה

 ז 97 100 בני בת ים מרגוסיאן  אראם  39

 ז 98 96 אס"א בן גוריון שטרנשטיין יובל 40

 מיכאלובר יפים 41
גל אולימפי 

 ז 99 96 אשדוד

 ז 98 93 מכבי אשדוד אלידור שאול 42

 בייפוס רועי 43
מכבי רומנו 

 ז 97 92 הרצליה

 ז 98 90 אס"א בן גוריון דוידוב פבל 44

 ז 2006 76 מכבי פרדיס גאמוס ויאם 45

 ז 98 73 אס"א בן גוריון זדורוגנוב אלכס 46

 ברוומן טל 47
מכבי רומנו 

 ז 2000 61 הרצליה

48 
 ברוומן טל

מכבי רומנו 
 61 הרצליה

0222 
 ז

49           

 מין שנת לידה ניקוד אגודה שם  

       נוער    

 ז 96 301 אביב-אס"א תל חיוט מיכאל 1

 ז 94 277 מכבי פרדיס גמוס עלי  2

 ז 95 265 מכבי תל אביב ארליך מור 3

 ז 96 259 אביב-אס"א תל טומנוב ארטיום 4

 ז נער 257 מכבי תל אביב אריאל כהן 5

 ז 96 247 אביב-אס"א תל ז'בייקין ארתור 6

 ז 96 234 אביב-אס"א תל מימון יובל 7

 ז 95 228 מכבי תל אביב וסרמן אורן 8

 ז 96 218 אביב-אס"א תל בלייכמן ארתיום 9

 ז נער 188 מכבי תל אביב דוד קוטלארקר 10

 ז 96 185 אביב-אס"א תל ולפסון קיי 11

 ז 1995 172 מכבי אשדוד ליברמן איתן 12

 ז 96 161 אס"א בן גוריון זלנצוב רומן 13

 ז 96 156 מכבי פרדיס גאמוס עלה 14

 ז 96 151 אס"א בן גוריון רגיני מתן 15

 ז 1996 141 מכבי אשדוד פיצ'וני סרגיי 16

 טובי ינון 17
מכבי רומנו 

 ז 94 105 הרצליה

 ז 97 98 בני בת ים פבל בליי  18

 ז 96 96 אס"א בן גוריון קרימוב עמל  



 מין שנת לידה ניקוד אגודה שם 18

       בוגרים    

 אולשנצקי איגור 1
גל אולימפי 

 ז 86 394 אשדוד

 ז 81 379 מכבי תל אביב אנטולי מושיק 2

 ציבקין ולדימיר 3
גל אולימפי 

 ז 86 365 אשדוד

 ז 88 357 מכבי תל אביב יורי דוידוב 4

 דוד ליטבינוב 5
גל אולימפי 

 ז 93 340 אשדוד

 גנסין ולנטין 6
גל אולימפי 

 ז 89 340 אשדוד

 ז 88 333 מכבי תל אביב יורי בגני 7

 ז 73 311 אביב-אס"א תל קוסצ'ינץ יבגני 8

 ז 90 291 אביב-אס"א תל בולשטיין ולדיסלב 9

 ז 92 281 מכבי תל אביב בן לביא 10

 ז 83 272 מכבי תל אביב יאיר ארנוולד 11

 ז 86 271 אביב-אס"א תל מוסטיפן אולג 12

 ז 91 269 מכבי תל אביב בן דוד דוד 13

 ז 87 260 אביב-אס"א תל אולייניקוב סטס 14

 ז 77 254 אס"א בן גוריון פוטס לאוניד 15

 ז בוגר 254 מכבי תל אביב סידורין אנדריי 16

 ז 91 253 מכבי תל אביב ליאור גיל 17

 ז 89 253 מכבי תל אביב לנסמן נדב 18

 ז 90 247 בני בת ים זכר קרקוביץ 19

 ז 81 243 אביב-אס"א תל קגנוב יבגני 20

 ז 87 241 מכבי תל אביב נדב מור 21

 ז 80 237 מכבי תל אביב מצרי דויד 22

 ז בוגרים 235 מכבי ירושלים פינסון ג'ורג' 23

 ז 89 230 מכבי תל אביב כפרי רון 24

 ז 89 230 מכבי תל אביב זיידמן יגאל  25

 הולצר אנדריי 26
מכבי רומנו 

 ז בוגרים 227 הרצליה

 בביאן סורין 27
מכבי רומנו 

 ז בוגרים 226 הרצליה

 צפורן תומר 28
מכבי רומנו 

 ז בוגרים 222 הרצליה

 ז 88 222 אביב-אס"א תל איבנוב סרגיי 29

 ז 76 222 אביב-אס"א תל עצמון דוד 30

 ז 85 218 מכבי תל אביב שרמן תום 31

 ז 71 207 מכבי תל אביב אמיתי גונן 32

 ז 75 201 בני בת ים בוריס טיסנגאוס  33

 ז 93 200 מכבי תל אביב בר לוי 34

 ז 83 193 בני בת ים מיכאל שפלנקו 35

 ז 87 192 מכבי ירושלים הורוביץ עידו 36

 ז בוגר 190 מכבי תל אביב טל טרבלוס 37



 ז 87 189 אביב-אס"א תל מור בן 38

 ז 56 188 מכבי ירושלים סניטקובסקי ולדימיר 39

 ז 1988 184 מכבי אשדוד גריבה מיכאל 40

 ז 89 184 אס"א בן גוריון קגנוביץ אלכס 41

 ז 75 179 מכבי פרדיס זיו שמואלי  42

 ז 57 174 אס"א בן גוריון ילצין אדוארד 43

 ז 87 169 אס"א בן גוריון פרייקמן בוריס 44

 ז 1973 168 מכבי אשדוד בן חמו שי 45

 ז 1979 167 מכבי אשדוד שוקי ביטן 46

 ז 1989 166 מכבי אשדוד זמסקי בוריס 47

 ז 90 160 בני בת ים ארטור ריבק  48

 ז 1987 158 מכבי אשדוד פרסמן סלבה 49

 ז 77 156 בני בת ים סרגיי אודולו   50

 ז 1990 149 מכבי אשדוד סטס רוזנצוויג 51

 ז 85 145 מכבי תל אביב יונה אברהם 52

 בביאן מיכאל 53
מכבי רומנו 

 ז בוגרים 142 הרצליה

 ז 1985 140 מכבי אשדוד אומרוב מרק 54

 ז 46 136 מכבי תל אביב אלכס מנדל 55

 ז 1990 128 מכבי אשדוד ולדימיר וינטר 56

 ז 1991 126 מכבי אשדוד טל אלתר 57

 ז 1977 124 מכבי אשדוד פיצורסקי דימיטרי 58

 ז 1988 122 מכבי אשדוד אדגר בגדסרוב 59

 ז 87 101 בני בת ים  אלכסנדר סרברינאני 60

 ז 1987 100 מכבי אשדוד אלכס בולקין 61

 ז 1984 98 מכבי אשדוד אלכסנדר ציקילוב 62

 גולדברג אורי 63
מכבי רומנו 

 ז בוגרים 91 הרצליה

 ז 48 78 מכבי פרדיס הלם יצחק 64

            

            

            

 מין שנת לידה ניקוד אגודה שם  

       קדטיות    

 לסקר רויטל  
גל אולימפי 

 נ 98 172 אשדוד

 ליטבינוב דנה 1
גל אולימפי 

 נ 2000 121 אשדוד

 נ 97 110 מכבי ירושלים ימיני שיר 2

 נ 1997 104 מכבי אשדוד בלקין סנדרה 3

 שקליאר דיאנה 4
גל אולימפי 

 נ 2005 100 אשדוד

 אלשנצקי אנסטסיה 5
גל אולימפי 

 נ 2002 98 אשדוד

 קחלון שושנה 6
גל אולימפי 

 נ 98 97 אשדוד

 שקליאר אדלינה 7
גל אולימפי 

 נ 2003 61 אשדוד



 מין שנת לידה ניקוד אגודה שם  

       נערות    

 נ 96 109 אביב-אס"א תל פולינה כץ 1

 נ 96 83 אביב-מכבי תל שניטמן חנה 2

3 
 קוגן אלכסנדרה

גל אולימפי 
 נ 96 78 אשדוד

 מין שנת לידה ניקוד אגודה שם  

       בוגרות    

 נ 83 199 אס"א בן גוריון אוכמן מרינה 1

 נ   181 אביב-אס"א תל נתן רנטה 2

 נ 88 162 אביב-מכבי תל רחל הייס 3

 נ 83 143 אביב-מכבי תל תמר עוואד 4

 נ 77 138 אביב-מכבי תל שרון כהן 5

 נ   134 אביב-אס"א תל שביט ירדן 6

 ליסנקו ג'ני 7
מכבי רומנו 

 נ 83 130 הרצליה

 קופמן סבטלנה 8
גל אולימפי 

 נ 89 126 אשדוד

 נ 87 121 אביב-מכבי תל אלין אלקין 9

 נ 78 121 אביב-מכבי תל לפיד הדס 10

 נ 85 117 אס"א תל אביב רפיקובה ליסאן 11

 נ 89 113 אביב-מכבי תל נטע ברונשטיין 12

 נ 88 107 אביב-מכבי תל שני באומר 13

 נאור דורית 14
מכבי רומנו 

 נ   106 הרצליה

 נ 81 102 אביב-מכבי תל ירוסלבנה נלי שי 15

 נ 78 97 אס"א תל אביב יעקוב הדר 16

 נ 1984 97 מכבי אשדוד נעמה גבאי 17

 נ 1968 94 מכבי אשדוד ממן מיכל 18

 מוסקוביץ מיטל 19
מכבי רומנו 

 נ   94 הרצליה

 נ 74 96 אס"א תל אביב גורודצקי ליליה 20

 נ 74 83 אביב-מכבי תל זליס בקי 21

 נ 1984 82 מכבי אשדוד ליפשיץ אליזבתה 22

 נ 1982 76 מכבי אשדוד ישראלביץ מעיין 23

   66 אביב-אס"א תל כהן עינב 25
  


