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45-49גב00:33.4850מאסטרס רחובותאולגה פסמני

45-49חופשי01:04.26100מאסטרס רחובותאולגה פסמני

45-49מעורב אישי01:13.73100מאסטרס רחובותאולגה פסמני

45-49חופשי00:29.0350מאסטרס רחובותאולגה פסמני

במהלך שליחות מעורב45-49גב00:33.1950מאסטרס רחובותאולגה פסמני

50-54חזה02:46.00200מכבי חיפהאופיר כרמל

50-54מעורב אישי02:26.59200מכבי חיפהאופיר כרמל

70-74פרפר00:40.7950מאסטרס רחובותאיבונה טוביס לאונוב

70-74גב00:42.4850מאסטרס רחובותאיבונה טוביס לאונוב

70-74מעורב אישי01:31.88100מאסטרס רחובותאיבונה טוביס לאונוב

שיא יסוד70-74מעורב אישי03:27.72200מאסטרס רחובותאיבונה טוביס לאונוב

60-64פרפר00:29.3950מכבי שהםאיגור קרבקוב

60-64גב02:34.84200מכבי שהםאיגור קרבקוב

60-64פרפר01:07.02100מכבי שהםאיגור קרבקוב

60-64גב01:08.01100מכבי שהםאיגור קרבקוב

במהלך 100 גב60-64גב00:32.9650מכבי שהםאיגור קרבקוב

במהלך שליחים חופשי60-64חופשי00:27.2250מכבי שהםאיגור קרבקוב

45-49חופשי10:04.45800עולם המיםאיילת נגלי

65-69גב03:05.33200מכבי חיפהאילון טוביס

45-49חזה01:22.12100מכבי שהםאירית אפרתי

45-49חזה03:02.33200מכבי שהםאירית אפרתי

45-49חופשי02:09.91200מכבי שהםאלי כהן

35-39חופשי09:18.03800מכבי פ.מ. רעותאמיר עופר

במהלך 35-39800חופשי04:41.20400מכבי פ.מ. רעותאמיר עופר

70-74חופשי13:34.13800אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

במהלך 70-74800חופשי03:16.97200אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

במהלך 70-74800חופשי06:42.38400אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

שיא יסוד70-74חזה03:50.05200אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

במהלך 70-74200חזה00:52.8450אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

שיא יסוד70-74מעורב אישי07:44.34400אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

במהלך 400 מא70-74פרפר02:00.85100אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

70-74חופשי06:32.96400אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

במהלך 70-74400חופשי03:14.90200אקוותיקיםאסתר הולדשטיין

40-44גב02:18.98200עולם המיםאריק קוטק

40-44גב01:03.65100עולם המיםאריק קוטק

80-84חופשי15:03.11800שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

במהלך 80-84800חופשי07:30.76400שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

שיא יסוד - במהלך 80-84800חופשי03:37.79200שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

במהלך 80-84800חופשי01:42.88100שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

80-84חופשי01:28.40100שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

במהלך 80-84100חופשי00:42.2150שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

שיא יסוד80-84חופשי03:27.02200שחייני מאסטרסגיורא זילברברג

במהלך 75-79100חזה00:43.3850אקוותיקיםגרשון שפע

75-79חזה03:26.40200אקוותיקיםגרשון שפע

75-79מעורב אישי03:01.83200אקוותיקיםגרשון שפע

במהלך שליחים מעורב75-79גב00:39.6750אקוותיקיםגרשון שפע



65-69חופשי10:36.60800אקוותיקיםדב ניסמן

במהלך 65-69800חופשי05:20.82400אקוותיקיםדב ניסמן

שיא יסוד65-69מעורב אישי05:43.90400אקוותיקיםדב ניסמן

במהלך 400 מא65-69פרפר01:20.11100אקוותיקיםדב ניסמן

65-69מעורב אישי02:42.32200אקוותיקיםדב ניסמן

שיא יסוד55-59חופשי14:18.20800מכבי שהםדבורה ציטיז

45-49חופשי00:57.36100מאסטרס רחובותדוד גילמור

45-49חזה00:32.4250מאסטרס רחובותדוד גילמור

30-34גב02:18.37200הפועל עמק יזרעל/נ.ע.גדניאל קציר

שיא יסוד75-79גב05:21.21200מכבי נהריהז'אנה שיבלין

שיא יסוד75-79גב01:13.5050מכבי נהריהז'אנה שיבלין

שיא יסוד80-84מעורב אישי02:31.74100תעשייה אוויריתזיוה יערי

55-59מעורב אישי05:36.48400אקוותיקיםיוחאי ליפשיץ

55-59מעורב אישי02:33.68200אקוותיקיםיוחאי ליפשיץ

שיא יסוד85-89גב04:57.27200עולם המיםיצחק זק

שיא יסוד85-89גב02:19.52100עולם המיםיצחק זק

35-39חזה02:36.82200אקוותיקיםלירון הר-שי

35-39מעורב אישי05:06.42400אקוותיקיםלירון הר-שי

40-44מעורב אישי01:01.78100הפועל ירושליםמיכאל חליקה

45-49פרפר02:58.04200אקוותיקיםמיכל שנהר

45-49מעורב אישי06:07.21400אקוותיקיםמיכל שנהר

50-54גב00:30.9350מעוז אלסברג

40-44פרפר00:31.6050תעשייה אוויריתנינה פקרמן

40-44פרפר01:15.64100תעשייה אוויריתנינה פקרמן

80-84חופשי01:07.8050הפועל כפר סבא ב.בנעמי וקס

30-34גב00:59.65100אסא תל-אביבסלבו רויחל

45-49גב01:13.26100מכבי שהםעדינה פאור

35-39גב00:26.9950שחייני מאסטרסעידו פיינברג

35-39מעורב אישי01:00.12100שחייני מאסטרסעידו פיינברג

35-39פרפר00:57.46100שחייני מאסטרסעידו פיינברג

במהלך 35-39100פרפר00:26.6950שחייני מאסטרסעידו פיינברג

30-34חזה01:07.76100עולם המיםערן זוסמן

30-34מעורב אישי01:00.34100עולם המיםערן זוסמן

80-84גב04:30.95200מכבי נהריהראובן ארבל

שיא יסוד80-84מעורב אישי04:53.30200מכבי נהריהראובן ארבל

45-49גב02:20.53200מכבי שהםרומן טיטינשניידר

45-49פרפר02:21.01200מכבי שהםרומן טיטינשניידר

45-49גב01:06.04100מכבי שהםרומן טיטינשניידר

65-59פרפר00:38.0450אקוותיקיםרונדה ניסמן

שיא יסוד65-59מעורב אישי03:21.78200אקוותיקיםרונדה ניסמן

65-59מעורב אישי07:07.46400אקוותיקיםרונדה ניסמן

50-54חופשי09:51.16800אקוותיקיםרועי אגמון

שיא יסוד25-29חופשי10:43.69800מכבי חיפהשגיא כהן

שיא יסוד35-39מעורב אישי07:04.58400אקוותיקיםשלומית עשת

30-34חזה01:20.67100מאסטרס רחובותשני מוסקונה
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אסף שחף,

אלי כהן,

גיא שמואלי,

160-199חופשי בנים01:45.474X50מכבי שהםרומן טיטינשניידר

ניר טוביס

אופיר כרמל,

צפריר פרקיס,

200-239חופשי בנים01:49.184X50מכבי חיפהרון קרמן

בוריס אלטשולר,

שוקי בר ניב,

צבי אלומה,

280-319חופשי בנים02:16.764X50אקוותיקיםגרשון שפע

לירון גורפינקל,

אסתר הולדשטיין,

רונה יופה,

240-279חופשי בנות02:32.714X50אקוותיקיםרונדה ניסמן

שי וייזר,

ערן זוסמן,

אור גולדשטיין,

120-159מעורב בנים01:54.164X50עולם המיםרם עמיר

ניר טוביס,

רון קרמן,

אופיר כרמל,

200-239מעורב בנים02:02.064X50מכבי חיפהצפריר פרקיס

רונה יופה,

אסתר הולדשטיין,

רונדה ניסמן,

240-279מעורב בנות02:48.134X50אקוותיקיםלירון גורפינקל

אור גולדשטיין,

רם עמיר,

רוני גת,

שיא יסוד100-119חופשי מיקס01:55.214X50עולם המיםיהלי לוי

רומן טיטינשניידר,

יוני מזרחי,

אירית אפרתי,

160-199חופשי מיקס01:54.604X50מכבי שהםעדינה פאור

גרשון שפע,

זאב שבתאי,

אסתר הולדשטיין,

280-319חופשי מיקס02:26.724X50אקוותיקיםרונדה ניסמן

ענת בן נפשי,

יהלי לוי,

אור גולדשטיין,

שיא יסוד100-119מעורב מיקס02:05.494X50עולם המיםרם עמיר

טל שטריקר,

שני מוסקונה,

ירון זיו,

120-159מעורב מיקס02:03.224X50מאסטרס רחובותאולגה פסמני

רומן טיטינשניידר,

אירית אפרתי,

אלי כהן,

160-199מעורב מיקס02:07.524X50מכבי שהםעדי ביכמן

יורי סגן,

סרגיי בובניקוב,

לובוב ז'ורוב,

200-239מעורב מיקס02:22.684X50מכבי כפר-המכביהלודמילה בבאי

רונה יופה,

ורד בן חרות,

דב ניסמן,

240-279מעורב מיקס02:32.284X50אקוותיקיםרמי הולצמן

גרשון שפע,

אסתר הולדשטיין,

רונדה ניסמן,

280-319מעורב מיקס02:48.624X50אקוותיקיםזאב שבתאי


