
שם אגודהקרב שנייםתאריך לידהשם מלאקטגוריהמיןקטגוריה

JuniorMan55KGאסא באר שבע24/07/2001130אופק לסרי

JuniorMan55KGגל אולימפי אשדוד10/07/2005120ולדיסלב מיקאוטדזה

JuniorMan55KGהפועל קרוספיט חיפה06/04/2004100יונתן סכס

JuniorMan55KGאסא באר שבע27/12/200475גל גרינברג

JuniorMan55KGאסא באר שבע04/04/200665אופיר יצחק גוונשדניידר

JuniorMan55KG אסא באר שבע24/01/200760מאוריז אביאל

JuniorMan55KGאסא באר שבע20/07/201040עילי פוטס

JuniorMan55KGאסא באר שבע09/07/200730איתמר עזרא

JuniorMan61KGגל אולימפי אשדוד30/03/2004130ניקיטה מיקאוטדזה

JuniorMan61KGהפועל קרוספיט חיפה24/02/2001130סער שוורץ

JuniorMan61KGמכבי תל אביב02/06/2004120נמרוד סלוצקי

JuniorMan67KGמכבי תל אביב01/01/2001200יואל סלוצקי

JuniorMan67KGגל אולימפי אשדוד20/04/1999160רטקוב'אלאור צ

JuniorMan67KGמכבי תל אביב07/03/2002150יואב הררי ליפשיץ

JuniorMan67KGאסא באר שבע07/01/2004115טל קופייב

JuniorMan67KGמכבי רומנו הרצליה02/12/200367איתי יעקב ממון

JuniorMan73KGאסא תל אביב19/12/2001195ניקיטה סבסטיאנוב

JuniorMan73KGהפועל קרוספיט חיפה07/02/2004150איתי שיינר

JuniorMan73KGהפועל קרוספיט חיפה14/06/2001150גיל מוריינעס

JuniorMan73KGאסא באר שבע12/05/2006110מקסים אוסינצוב

JuniorMan73KGמכבי רומנו הרצליה07/09/20000אסף אוליאל

JuniorMan73KGמכבי רומנו הרצליה03/11/20000יונתן מוסרי

JuniorMan73KGמכבי רומנו הרצליה26/03/20010יונתן מסין

JuniorMan81KG מכבי תל אביב30/10/1999210גל כפרי

JuniorMan81KGהפועל קרוספיט חיפה08/12/2000200יאיר דיין

JuniorMan81KGאסא תל אביב19/11/2001200רון וישלסקי

JuniorMan81KGהפועל קרוספיט חיפה08/04/2003110עמית שפירא

JuniorMan81KGמכבי רומנו הרצליה09/06/200375תומר מרינובסקי

JuniorMan81KGמכבי רומנו הרצליה20/10/200365עמוס גירשביץ

JuniorMan89KGגל אולימפי אשדוד22/10/2000200יאן סמרסקי

JuniorMan89KGמכבי תל אביב01/01/2005140ליאור אשר

JuniorMan89KG אסא באר שבע11/11/2002125הדר אוחנה

JuniorMan89KGמכבי רומנו הרצליה19/12/200180אור שחר

JuniorMan89KGמכבי רומנו הרצליה26/02/200140רנן זומר

JuniorMan102KGהפועל קרוספיט חיפה15/06/2001170מיכאל גולדברג

JuniorMan109KGאסא באר שבע11/11/2003180יהלי גוונס

JuniorMan109KGגל אולימפי אשדוד25/06/2002100יוסף קברט

U23ManU23אסא תל אביב26/07/1998260ברוניסלב מרגוליס

U23ManU23מכבי תל אביב09/07/1997260יואב שורק

U23ManU23אסא תל אביב15/02/1996240מיכאל חיוט

U23ManU23גל אולימפי אשדוד02/10/1997220רטקוב'דניאל צ

U23ManU23מכבי תל אביב29/08/1997210רז שרעבי

U23ManU23הפועל קרוספיט חיפה08/09/1996160אלון פוניה

U23ManU23אסא תל אביב02/01/1997160נמרוד קשת

U23ManU23 מכבי רומנו הרצליה24/09/199780מוסרי (יצחק)איציק

23 לנערים ועד גיל 1.6.19אליפות ישראל 



JuniorWomen45KGגל אולימפי אשדוד05/11/200930ליאור פרבר

JuniorWomen45KGגל אולימפי אשדוד01/03/201130רטקוב'קמילה צ

JuniorWomen49KGאסא באר שבע07/11/200090רונה קופייב

JuniorWomen49KGגל אולימפי אשדוד11/06/200170לין פרנציס

JuniorWomen49KGגל אולימפי אשדוד20/01/201125דיאנה וולוביק

JuniorWomen55KGהפועל קרוספיט חיפה10/06/2003115אלינה ברנזון

JuniorWomen55KGאסא תל אביב16/07/1999100מאיה רחמני

JuniorWomen59KGמכבי תל אביב23/01/2004100רסקי'רוזי פצ

JuniorWomen59KGאסא באר שבע06/02/200950אריאל גוונדשניידר

JuniorWomen59KGמכבי רומנו הרצליה14/09/20000עיטם ורד יוסף

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה22/10/2001120עתליה נקר

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה26/11/2001100איריס באש

JuniorWomen64KGגל אולימפי אשדוד31/05/200175סופי חזנוב

JuniorWomen64KGגל אולימפי אשדוד16/01/200160חירין ניקול

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה05/11/200160שרון פוקס

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה26/11/200150סיגל באש

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה26/03/200440יובל טאו

JuniorWomen64KGהפועל קרוספיט חיפה13/09/200440שרי נקר

JuniorWomen71KGהפועל קרוספיט חיפה25/04/2003120שקד הכט

JuniorWomen71KGמכבי תל אביב15/11/200090הגר

JuniorWomen71KGגל אולימפי אשדוד10/07/200280נסטיה אולשנצקי

JuniorWomen71KGמכבי רומנו הרצליה27/06/200035ברקת דרהי

JuniorWomen76KGגל אולימפי אשדוד11/08/2000100גאיה גרנות

JuniorWomen76KGהפועל קרוספיט חיפה25/02/2001100דיאנה סביסטונוב

JuniorWomen87KGגל אולימפי אשדוד11/08/2000100דנה ליטבינוב

U23WomenU23מכבי תל אביב09/05/1998200'ניקול רובנוביץ

U23WomenU23אסא תל אביב26/10/1996180מונה קרילוב

U23WomenU23אסא באר שבע13/06/1996110שני אביטן

U23WomenU23גל אולימפי אשדוד02/08/1996100אמילי זבורובסקי

U23WomenU23גל אולימפי אשדוד23/07/1998100דיאנה ויסמן

U23WomenU23גל אולימפי אשדוד04/11/1996100ניקול גורוחובסקי

U23WomenU23מכבי רומנו הרצליה01/12/199640שני תמיר


