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6065707080859090160215נערים68.9א"מכבי תזאריק סחוקיה1

72808080100110115115195214קדטים103.3א"מכבי תזחנה עזרא2

5050555560656767122183קדטים59.1א"מכבי תזאופק אלקיים3

707580809095100100180233נערים73.4א"מכבי תזגל כפרי4

6060646475808585149218קדטים60.9א"מכבי תזשחר וילנסקי5

5560606070757575135200קדטים59.8א"מכבי תזיואל סלוצקי6

5560605570757570125168קדטים68.9א"מכבי תזאורי ליסר7

767878789095100101179247בוגרים66.5א"מכבי תזניקיטה סבסטיאנוב8

7882848295101106101183253קדטים66א ת״א"אסזמריוטה אנדרי9

5560656580859090155183נערים87א"מכבי תזניב טלצור10

283133313540414172142קדטים42.85א ת״א"אסז2005גנדמן פיליפ11

4045505050556060110136קדטים79.35א ת״א"אסז2003בן דימיטרי'צ12

6065706570758080145213קדטים60.8א ת״א"אסז2001דורוב אלכסנדר13

333638384246484886206קדטים35.5א ת״א"אסז2006מרגוליס יאנוש14

303537373540434077111נערים62.5א ת״א"אסז2003רזניקוב רפאל15

7580858595100111111196236בוגרים83.85א ת״א"אסז1996בלייכמן ארתיום16

404547475055555097105נערים106.7א ת״א"אסז2002צילוב אילן17

353540354045464681101נערים78.6א ת״א"אסז2002גולטקין מיקאיל18

9010010090100110112100190250בוגרים71.5א ת״א"אסז1996חיוט מיכאל19

75858575100100075117בוגרים56א"מכבי תזרז שרעבי20

95102108108116121128121229269בוגרים87.9א ת״א"אסז1987רם דובר21

9095100100120125130125225281בוגרים78.25א"מכבי תזיואב שורק22

75808585101108115108193213נערים102.3א ת״א"אסזעתי קרמר23

80859085101085111בוגרים72.8א ת״א"אסז1992רוטפלד עמרי24

100101106101125130137130231273בוגרים87.2א ת״א"אסז1995ריזקוביץ יבגני25

909710397115115212254בוגרים84.3א"מכבי תזגיל לאור26

9095100100110117117110210261בוגרים78.9א"מכבי תזנדב לנסמן27

6060656580858880145194קדטים69.5הפועל חיפה2000ירדן קליגר28

6065656580859085150171בוגרים94.8הפועל חיפה1989גרי ליאחין29

959510095120125130125220238בוגרים108.7הפועל חיפה1992שפיק מגצוב30

252830303540434373101קדטים65.9הפועל חיפה2005קגן מיכאל31
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40406060100167קדטים51.5הפועל חיפה2003אמיל יוסף32

23252727354040406790קדטים69.2הפועל חיפה2003אלכס קגן33

6065686580858885150208נערים65.7הפועל חיפה1998אייל ליצקי34

85909393107110113113206256בוגרים78.8הפועל חיפה1985שמיון טבקוב35

7070100100170213בוגרים77.4הפועל חיפהמיכאל פרזון36

130141143141170176180170311370בוגרים85.9גל אולימפי אשדודזרטקוב'דניאל צ37

80859090100105110110200238בוגרים85.7אסא בן גוריוןז1977פוטס לאוניד38

6565707075829082152160בוגרים117.5אסא בן גוריוןזפשרסטניק מיכאל39

6065706580859085150172בוגרים92.5אסא בן גוריוןז1991ליטבין דימה40

70708080150189בוגרים77.2אסא בן גוריוןזגדיה נתן41

374245425055575597175קדטים47.3אסא בן גוריוןז2001לסרי אופק42

707575759096100100175213קדטים82אסא בן גוריוןז2000חייט נחמן43

4045505055606565115162קדטים64.3אסא בן גוריוןז2000גונורצסקי דוד44

303537354045474782126קדטים57.4אסא בן גוריוןז2000ארביט גליל45

5560606070757777137192קדטים65.1אסא בן גוריוןז2000גולדין אלעד46

789991112122157נערים31.9אסא בן גוריוןז2006גונונשניידר אופיר47

789991113132265נערים29.5אסא בן גוריוןז2007מאוריז אביאל48

4045504550555555100142נערים63.7אסא בן גוריוןז1998צריקר ישראל49

202527272730313057103נערים47.1אסא בן גוריוןז2004קודייב טל50

75808080105110115110190211בוגרים100.4גל אולימפי אשדודז'דניאל גורביץ51

5060626270828888150168קדטים98.7בני בת יםזאנטוני גשפורנקו52

303637364245454278185קדטים35.9גל אולימפי אשדודזולד מיקאוטדזה53

70707272102105107105177220בוגרים78.7גל אולימפי אשדודז'עמית רחמילביץ54

27303636404245458193קדטים91.7גל אולימפי אשדודזיוסי קברט55

77808181909210092173247בוגרים63.3גל אולימפי אשדודזרטקוב אליאור'צ56

404345435055555093145קדטים56.1גל אולימפי אשדודזניקיטה מיקאוטדזה57

15202525252525255091נערים46.7גל אולימפי אשדודזדניס שליסת58

202325252528303055140קדטים33.7גל אולימפי אשדודזארטיום אולשנצקי59

859191859510010295180200קדטים99.9גל אולימפי אשדודזמארק פאיקידזה60

85959585105115115200237בוגרים86.8גל אולימפי אשדודזמיכאל גריבה61

40406060100144בוגרים62.2בני בת יםזשפלנקו מיכאל62

7080909082100110110200249בוגרים78.5בני בת יםז'זכר קרקוביץ63

5055606070758080140177בוגרים76.3בני בת יםזבוריס טיסנגאוס64

4045505050556060110140נערים75.5בני בת יםזאראם מרגוסיאן65



55556060657070130176בוגרים68.3בני בת יםזרומן קופן66

4545525297132נערים68.1בני בת יםזובה'דיויד ג67

606262707373135171בוגרים76.1בני בת יםזארטור ריבק68

354042425055555597124קדטים75.4בני בת יםזבן אייזנברג69

60607070130148נערים94.7גל אולימפי אשדודזטריפונוב אלון70

5055585565707575130184בוגרים63.9מכבי רומנו הרצליה1993בן זאב תבור71

60657070100100170199בוגרים88.9מכבי רומנו הרצליה1983אביצור ארי72

5060656570808585150196בוגרים72מכבי רומנו הרצליהבבאין סורן73

5560656580909595160184נערים92.7מכבי רומנו הרצליה1997אלאלוף שון74

4045505050556060110138קדטים77.5מכבי רומנו הרצליה2000שקד ליאב75

5560656570809090155211קדטים67.7מכבי רומנו הרצליה2000מוסרי יונתן76

303535354045458093קדטים89.7מכבי רומנו הרצליה2001זומר רנן77

4550555560657070125132קדטים116מכבי רומנו הרצליה2000טישלר נדב78

2828333361113קדטים46מכבי רומנו הרצליה2005פומרנצב בן בוריס79

808080809095100100180212בוגרים87.2צ"מכבי רשל1996לביא דוד80

6065707080909595165196בוגרים86צ"מכבי רשל1987כהן ברק81

42426060102123בוגרים83צ"מכבי רשל1988דוידוב יורי82

4245474560626260105149קדטים63.8צ"מכבי רשל2003גירשביץ עמוס83

:שופטים

ישראל פרידמן

אלכס מנדל

אוקסנה זולוטריוב

יפתח שוע

בוריס קודשביץ

ויקה ליטבינוב

רטקוב אנדריי'צ

מילמן מרט

פבל קולוסובסקי

משה יששכר

וב מיכאל'טלקצ

ליהו צרפתי

:אישור תוצאות התחרות בחתימת


