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1 : רבטצמ דוקינ

החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

םינב
םילשורי לעופה 230885רמותלקנרפ88518 200m ישפוח

דודשא יבכמ 216870בקעיןיקרמוט87026 100m בג

הפיח יבכמ 220864ןורימיתורח86421 50m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 230841לאינדרימנ84121 200m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 234836ןו‘ג סוקרמרגניזלש83627 50m רפרפ

הילצרה ינב 222824ןתמיטידור82420 1500m ישפוח

םילשורי לעופה 216824דודגרובמג82425 100m בג

םילשורי לעופה 214822יתיאץיברוג82223 200m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 212813לאומס ןורהאגרבנירג81323 50m ישפוח

הפיח יבכמ 188807ליגרלזיק80722 400m ישפוח

דודשא יבכמ 230805סינדבטקול80518 200m ישפוח

ג.ע.נ/לאערזי-קמע לעופה 222800לבויארפס80025 1500m ישפוח

םי-תב לעופה 222795ןדיעלדרומ79525 1500m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 204793ינגביןיממ79322 200m הזח

הפיח יבכמ 230791איגרפורג79120 200m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 200782לגימורג ןהכ78216 200m רפרפ

ג.ע.נ/לאערזי-קמע לעופה 222781ןתנויןיסור78118 1500m ישפוח

הפיח יבכמ 230779ןוריקסנולופ77917 200m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 216774לאכימיקסבורטייל77419 100m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 208771בדנןוסנרהא77120 50m בג

הפיח יבכמ 208769ןתנוהיבלפוק76927 50m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 220768דיוידיקסניביר76818 50m ישפוח

רפח-קמע לעופה 228767רמותןדפדלוג76719 100m הזח

אתא תירק לעופה 230766יליעןהכ76617 200m ישפוח

שמש תיב לעופה 230764לאכימבונרימס76417 200m ישפוח

םי-תב לעופה 200760קיראב‘ציק76017 200m רפרפ

רפח-קמע לעופה 186759יתיאןדפדלוג75922 50m הזח

קילאיב תירק יבכמ 230757רבקיצייבולוס75718 200m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 232754לגרדה75419 400m ישיא - ברועמ



החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

םינב
תוער .מ.פ יבכמ 188754איגסימירפ75418 400m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 202754רואהייטבס75424 100m ישפוח

A Club Savosa  Swiss 75319TernerTamas230753 200m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 222750לילכיולה75017 1500m ישפוח

הפיח יבכמ 222749לאיראבובורוק74917 1500m ישפוח

הפיח יבכמ 208744ןרואהכלמ74423 50m בג

תוער .מ.פ יבכמ 206742בלגב‘צנואיא74223 100m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 208739לאינדןלפק73920 50m בג

ונוא תירק יבכמ 222739ודעלג73918 1500m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 202734לאינדבקעי73424 100m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 208732םהיארסאנ73218 50m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 222729לאינדקוצשילופ72917 1500m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 204724ןתנוהיםור72417 200m הזח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 188722גלפאיבל72218 400m ישפוח

ןויצל-ןושאר יבכמ 222719קינגרבנזור71916 1500m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 230718םיסקמבורפיצ71817 200m ישפוח

םילשורי לעופה 190717ןתמלגס71723 200m בג

ןורשה דוה ינוריע לעופה 214717דודךינרצ71721 200m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 220716קראמןיקרפש71620 50m ישפוח

הפיח יבכמ 190716דודקיצרג71617 200m בג

ןורשה דוה ינוריע לעופה 234714רואיליחרזמ71417 50m רפרפ

הפיח יבכמ 204713תימעיבקעי71316 200m הזח

רמוע לעופה 194712ויזבורטנולק71221 50m הזח

יתבר םילשורי 234712לאינדגרבנזייא71220 50m רפרפ

הירהנ יבכמ 216706לאינדבוקלוו70616 100m בג

תוער .מ.פ יבכמ 188704חתפייבוקעי70416 400m ישפוח

םילשורי לעופה 188702רחשןמסר70227 400m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 200699ןדןינוק69917 200m רפרפ

םי-תב לעופה 222699ויזןהכ69916 1500m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 202698ןביטסןמדירפ69818 100m ישפוח

ב.ב אבס רפכ לעופה 194697לאינדיקסנידבל69719 50m הזח

הינתנ ןיפלוד לעופה 202697ןולאימש69719 100m ישפוח

אתא תירק לעופה 194696ןאיטסירכןיגו‘ציפ69617 50m הזח

ונוא תירק יבכמ 232695רואילטרבורג69524 400m ישיא - ברועמ

םילשורי לעופה 190694סירוביקסבורבט69418 200m בג

יתבר םילשורי 202693לאינדץיליומס69319 100m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 186693ןדיעובוק69318 50m הזח

קילאיב תירק יבכמ 230689רמלבודור68918 200m ישפוח



החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

םינב

הירהנ יבכמ 226689סכלאבוקלוו68916 50m רפרפ

ןויצל-ןושאר יבכמ 188685רואלט68516 400m ישפוח

םילשורי לעופה 222682ןתנויתודחא68215 1500m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 212681רואילןמרב68121 50m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 200679רחשיתליסמ67917 200m רפרפ

ןורשה דוה ינוריע לעופה 228678ףסארברפ67818 100m הזח

הילצרה ינב 188677ןתיאתירטש ןב67715 400m ישפוח

Famagusta Nautical 67116PanaretosPanayiotis186671 50m הזח

ונוא תירק יבכמ 232668ןולאינורפע66817 400m ישיא - ברועמ

םילשורי לעופה 200665ןימינבןמצלז66515 200m רפרפ

םילשורי לעופה 206664ןואלרוטקפס66426 100m ישיא - ברועמ

רמוע לעופה 212663לטץב ץיבוניבר66321 50m ישפוח

םילשורי לעופה 214662דעלגינבא66217 200m ישיא - ברועמ

םי-תב לעופה 214661קפואזוע66117 200m ישיא - ברועמ

םילשורי לעופה 222657יתיאלקנרפ65717 1500m ישפוח

הינתנ פמילוא לעופה 226656ןתנויבונ‘צלומ65616 50m רפרפ

תוער .מ.פ יבכמ 228650ירואיול65016 100m הזח

הילצרה ינב 222649רואיול ברוח64915 1500m ישפוח

הירהנ יבכמ 204648ןולאראב64821 200m הזח

הירהנ יבכמ 204646רוטראןיקזרב64616 200m הזח

ונוא תירק יבכמ 190643ןוריקסנינסיל64316 200m בג

הינתנ פמילוא לעופה 228642לאינדבופיסוי64214 100m הזח

רפח-קמע לעופה 212639לטולקד63918 50m ישפוח

הירהנ יבכמ 226639בלסידלוןאק63916 50m רפרפ

הפיח יבכמ 190637םדאהנעארמ63715 200m בג

ונוא תירק יבכמ 228636לבוידשא63615 100m הזח

שמש תיב לעופה 212636רמועפרק63616 50m ישפוח

בגנה ינייחש לעופה 206636לאיראןמזוח63617 100m ישיא - ברועמ

דרע לעופה 222635סכלאלובומס63517 1500m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 186629ןולאןמסיו62926 50m הזח

ונוא תירק יבכמ 200628ןתנויבגוי62817 200m רפרפ

הפיח יבכמ 232624לאומשגרובסייו62416 400m ישיא - ברועמ

ןויצל-ןושאר יבכמ 212623רבהמלש62318 50m ישפוח

םי-תב לעופה 192621לאירבגןוסח62120 100m רפרפ

ןוילע לילג לעופה 226621םייח רתיבאיול62115 50m רפרפ

הינתנ פמילוא לעופה 212620םדאץיבוקשומ62015 50m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 204619ודעיש61917 200m הזח



החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

םינב
םי-תב לעופה 186617ויתסץבורוג61718 50m הזח

םילשורי לעופה 200615דעימעיביבר61516 200m רפרפ

דרע לעופה 222612הטיקינבשביצרא61214 1500m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 232611רומןמרדייז61115 400m ישיא - ברועמ

קילאיב תירק יבכמ 226608ןמייאדאוע60817 50m רפרפ

םילשורי לעופה 222604דידייביבר60414 1500m ישפוח

םי-תב לעופה 222603ןולארנרל60321 1500m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 198603ביבארלדנה60320 50m בג

קילאיב תירק יבכמ 222602לאכימבונוגזירב60215 1500m ישפוח

דרע לעופה 232600ןביטסקינלורצ60014 400m ישיא - ברועמ

םי-תב לעופה 212600רותראןמזולג60017 50m ישפוח

הילצרה ינב 232600רמותרצינש60016 400m ישיא - ברועמ

ב.ב אבס רפכ לעופה 232599ודיעץיבוקרבוא59916 400m ישיא - ברועמ

הילצרה ינב 222598ןתנויריפוס59814 1500m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 200593םייח ןתיאיקסנקיזומ59315 200m רפרפ

ןוילע לילג לעופה 190593ודיעיסגול59316 200m בג

בגנה ינייחש לעופה 232589ןויןפג58916 400m ישיא - ברועמ

קילאיב תירק יבכמ 226584םתויםוחנ ןב58417 50m רפרפ

הינתנ ןיפלוד לעופה 222583רבןמטוג58315 1500m ישפוח

בגנה ינייחש לעופה 204582ןבשובאד58215 200m הזח

הירהנ יבכמ 212582רימתףסוי58215 50m ישפוח

הילצרה ינב 228578ירוארוטנק57817 100m הזח

הרדח רפילפ לעופה 206574ריבדןניק57414 100m ישיא - ברועמ

קילאיב תירק יבכמ 204572ןורילרגולק57215 200m הזח

הוקת-חתפ לעופה 222571ריניח57113 1500m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 222568ריבדרוצ56816 1500m ישפוח

םי-תב לעופה 222566ןולאןיליא56614 1500m ישפוח

םי-תב לעופה 204566םירכב56614 200m הזח

הילצרה ינב 200564לאינדקדניפ56416 200m רפרפ

ליא תיב לעופה 206563ףייררלדימ56319 100m ישיא - ברועמ

יתבר םילשורי 222563דולווסובורגוקס56316 1500m ישפוח

הילצרה ינב 222562ןבןלפק56215 1500m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 198550איגשאיבל55017 50m בג

םילשורי לעופה 198547יתיאסאיטא54715 50m בג

רפח-קמע לעופה 216547רמותסומ54718 100m בג

ןורשה דוה ינוריע לעופה 204546רמוערינל54615 200m הזח

הוקת-חתפ לעופה 222545רמותאריפש54514 1500m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 222542רמותיקספילח54215 1500m ישפוח



החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

םינב

קילאיב תירק יבכמ 222541ןיריןמ‘גרות54115 1500m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 190541םוטןמלטימ54116 200m בג

הפיח יבכמ 190539םותגנירדלוג53915 200m בג

םי-תב לעופה 222539יתיאףוגנזיד53914 1500m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 222536ודיעקוצ53614 1500m ישפוח

תובוחר לגסייו יבכמ 190534םעונןוקוא53415 200m בג

הילצרה ינב 198521בהיגרברבליז52117 50m בג

קילאיב תירק יבכמ 222518בגשלאיזוע51816 1500m ישפוח

ב.ב אבס רפכ לעופה 222497לטהדוהי49715 1500m ישפוח

שמש תיב לעופה 190489לאפרבונרימס48914 200m בג

הירהנ יבכמ 222471איגביוט47115 1500m ישפוח

הינתנ פמילוא לעופה 222401ירמערפייל40115 1500m ישפוח

תונב
םילשורי לעופה 229866הארדנאזרומ86626 200m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 213842היסטסנאוקנברוג84215 200m ישיא - ברועמ

הפיח יבכמ 229820האליקסנולופ82016 200m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 187800ילגגרברבליז80017 400m ישפוח

םי-תב לעופה 187792יקברנדזופ79214 400m ישפוח

הפיח יבכמ 189783ביבאילזרב78316 200m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 219754רהוזרלקיש75421 50m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 187749ןירואןלבג74915 400m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 229745הגנגרברבליז74515 200m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 187741הקימץיבוניבר74116 400m ישפוח

הרדח רפילפ לעופה 219733הקיס‘גוקליפש73317 50m ישפוח

שמש תיב לעופה 217731לאירמ הוואןאיבפ73125 800m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 231726רחשםחנמ72621 400m ישיא - ברועמ

דרע לעופה 191724לטיאבוקינשופש72417 100m רפרפ

תוער .מ.פ יבכמ 217719עטנףיש71919 800m ישפוח

הוקת-חתפ לעופה 187718רחשרזייל71817 400m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 191710יאמיוול71017 100m רפרפ

תוער .מ.פ יבכמ 187709הימרדנלגנא70916 400m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 207704הטרמיקציבוקנלק70417 50m בג

םי-תב לעופה 187703הירדיטבולוג70313 400m ישפוח

םי-תב לעופה 187702לטיבאןמשיילפ70218 400m ישפוח

אתא תירק לעופה 227698לוקינץיבוקרב69817 100m הזח

תוער .מ.פ יבכמ 193696ילגהרקספ69615 50m הזח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 187691ןוויסדלפנרטש69117 400m ישפוח



החשמ יטרפ םש החפשמ םש ליג הדוגאדוקינ

תונב
ןורשה דוה ינוריע לעופה 187685ןרקבל ןוקלא68514 400m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 197681רוארימת68119 50m בג

םי-תב לעופה 187674ינורזוע67414 400m ישפוח

םי-תב לעופה 187672ףחשרכב67219 400m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 229668ןדעהרקספ66818 200m ישפוח

הפיח יבכמ 189664ינורטלק66416 200m בג

הפיח יבכמ 187661ימורסוטא66115 400m ישפוח

הרדח רפילפ לעופה 199659ןורשןמייטש65913 200m רפרפ

הילצרה ינב 227657ןא יסרמהריגנ65713 100m הזח

םילשורי לעופה 187655לטיבאבולסובונ65517 400m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 225654לטונרומ65419 50m רפרפ

שמש תיב לעופה 217652ןדעהצנאולריג65218 800m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 197652הרישיזנכשא65215 50m בג

רפח-קמע לעופה 229651העונםהוש65116 200m ישפוח

הילצרה ינב 217644ילשלקד64417 800m ישפוח

הרדח רפילפ לעופה 203638עטנןיקשיסוא63815 200m הזח

תליא לעופה 201634ןגרומטסוד ילוק63415 100m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 189633רבנעקראמ63320 200m בג

הוקת-חתפ לעופה 219630הנילאןמטיורב63020 50m ישפוח

ןורשה דוה ינוריע לעופה 203630עטנבל ןוקלא63016 200m הזח

םילשורי לעופה 191629היבאןורוד62914 100m רפרפ

םילשורי לעופה 217629היאמןומצע62918 800m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 217629העונתימע62920 800m ישפוח

הילצרה ינב 187628ינוגתפדי םולש62814 400m ישפוח

םילשורי לעופה 211625עטנןיזור ןמטרופ62516 50m ישפוח

תובוחר לגסייו יבכמ 189625לוקינןוקוא62517 200m בג

םילשורי לעופה 197615הרדנסרטכש61516 50m בג

תוער .מ.פ יבכמ 189614ןייעמרגנ61415 200m בג

ב.ב אבס רפכ לעופה 191613ינורםזלב61328 100m רפרפ

אתא תירק לעופה 199611זרלארה61115 200m רפרפ

רמוע לעופה 191610הקבר ינשןמדירפ61015 100m רפרפ

ןוילע לילג לעופה 187609לבוידוד60915 400m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 217608לבויןנור60818 800m ישפוח

םי-תב לעופה 187607ימורביבח60713 400m ישפוח

קילאיב תירק יבכמ 185605רבןרוג60515 50m הזח

הפיח יבכמ 197602הליהןילי60214 50m בג

םילשורי לעופה 211602הנאילואיקסבוניסודופ60218 50m ישפוח

ג.ע.נ/לאערזי-קמע לעופה 217600לטיזנכשא60014 800m ישפוח
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םי-תב לעופה 217599הקימוקטיביב59914 800m ישפוח

ןויצל-ןושאר יבכמ 191598הנדרגינפ59815 100m רפרפ

היבוט ראב לעופה 211597רבנעחלש59713 50m ישפוח

םי-תב לעופה 217594העונשיעי59413 800m ישפוח

םילשורי לעופה 217593הקימהימחנ59314 800m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 197592ימורןצינ59215 50m בג

הילצרה ינב 197590סיריארואפ59018 50m בג

ןורשה דוה ינוריע לעופה 225589עטנןלבג58918 50m רפרפ

הינתנ ןיפלוד לעופה 211588ןיירולדנלבילק וגנול58813 50m ישפוח

ב.ב אבס רפכ לעופה 189588ויזילאפר58818 200m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 197588םגאןורש58813 50m בג

הינתנ ןיפלוד לעופה 225587םתורםואבניו58716 50m רפרפ

ןורשה דוה ינוריע לעופה 197587תוערבוט םש58714 50m בג

אתא תירק לעופה 185585הימםלש58515 50m הזח

הפיח יבכמ 191585ןדעןייטשנטכיל58517 100m רפרפ

ונוא תירק יבכמ 217585הטיוםיובלגיז58515 800m ישפוח

תוער .מ.פ יבכמ 217583ןדעירמינ58318 800m ישפוח

דודשא יבכמ 211581הלאירבגבונלבוק58115 50m ישפוח

תובוחר לגסייו יבכמ 227579הרישיילמג57912 100m הזח

תובוחר לגסייו יבכמ 217574ילשסילוגרומ57416 800m ישפוח

הילצרה ינב 211574רגהןומגא57415 50m ישפוח

ןויצל-ןושאר יבכמ 215572לאיראקרב57217 100m בג

רפח-קמע לעופה 215571איהילוררס57115 100m בג

םי-תב לעופה 199566ריפואחאכר56613 200m רפרפ

תוער .מ.פ יבכמ 191566םענבגש56616 100m רפרפ

ונוא תירק יבכמ 213563הרישןיגייפ56317 200m ישיא - ברועמ

תובוחר לגסייו יבכמ 211562לבוילגס56213 50m ישפוח

הירהנ יבכמ 217560הנליאבולרוא56015 800m ישפוח

רפח-קמע לעופה 199560הלארניו56017 200m רפרפ

בגנה ינייחש לעופה 217559םעונהדש55915 800m ישפוח

הילצרה ינב 185557הלאיקסיילוא55715 50m הזח

םידרו רפכ ירטנאק לעופה 215555ילטרובחד55513 100m בג

היבכמה-רפכ יבכמ 185553לבויינורפע55318 50m הזח

הינתנ ןיפלוד לעופה 185551העונןח55114 50m הזח

הילצרה ינב 197550לשימ ןאילפונק55017 50m בג

ונוא תירק יבכמ 213549הטינאיקצינלטמ54916 200m ישיא - ברועמ

ב.ב אבס רפכ לעופה 217548ןדעגרבנדלוג54814 800m ישפוח
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הילצרה ינב 189544לבוידג54414 200m בג

הירהנ יבכמ 185544ידעררדמ54415 50m הזח

תליא םימ‘ג לעופה 215542רמתץרווש54215 100m בג

היבכמה-רפכ יבכמ 217542ילשזרא54215 800m ישפוח

ונוא תירק יבכמ 231541רבנעלביר54113 400m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 185537היפוסבומד53716 50m הזח

ליא תיב לעופה 185537המלעסלזיימ53712 50m הזח

היבכמה-רפכ יבכמ 211535עטניקציבוקר53513 50m ישפוח

םילשורי לעופה 227535ןח תידוהייניע53522 100m הזח

הינתנ ןיפלוד לעופה 225535יאמבולאינד53514 50m רפרפ

הינתנ ןיפלוד לעופה 227532ןדריןורימ53215 100m הזח

היבכמה-רפכ יבכמ 185532ןדעבומייח53218 50m הזח

הילצרה ינב 217532היונןח53213 800m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 227528םעונםואבניו52816 100m הזח

ןויצל-ןושאר יבכמ 217527םתורןהכ52715 800m ישפוח

ב.ב אבס רפכ לעופה 217527ימענינותיז52713 800m ישפוח

ןויצל-ןושאר יבכמ 203526ןיראקיקציבולטאיד52615 200m הזח

ןועבט תירק לעופה 185525הימלטנב52514 50m הזח

קילאיב תירק יבכמ 225520תימעובנ52015 50m רפרפ

הילצרה ינב 217519תימעסיקלא סוזירפ51914 800m ישפוח

הינתנ ןיפלוד לעופה 225518רומזר51813 50m רפרפ

תוער .מ.פ יבכמ 217513הגונירמינ51314 800m ישפוח

הילצרה ינב 205509היאםהרבא50914 100m ישיא - ברועמ

תליא םימ‘ג לעופה 205503לאילינדמ50314 100m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 199503ריפואאניבר50316 200m רפרפ

הרדח רפילפ לעופה 205501יאולקחבש50115 100m ישיא - ברועמ

ןועבט תירק לעופה 199498רמתלדנה49816 200m רפרפ

היבכמה-רפכ יבכמ 203496הילאוגודרב49616 200m הזח

הינתנ ןיפלוד לעופה 217493הרישסיזבלא49316 800m ישפוח

היבוט ראב לעופה 217491העונלואש49115 800m ישפוח

הרדח רפילפ לעופה 199489היאמןדיע48916 200m רפרפ

קילאיב תירק יבכמ 185489הליהחכ48914 50m הזח

אתא תירק לעופה 205482תימערגנ48218 100m ישיא - ברועמ

הינתנ ןיפלוד לעופה 217481ינורינורפע48113 800m ישפוח

ןוילע לילג לעופה 217478ינורראמע47814 800m ישפוח

בגנה תמר ס"נתמ 205471ישןמברוג47113 100m ישיא - ברועמ

רפח-קמע לעופה 205470רפערזלג47016 100m ישיא - ברועמ

הילצרה ינב 205464הילןנוג46414 100m ישיא - ברועמ
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הילצרה ינב 199460ינשהטרופסס46014 200m רפרפ

הינתנ ןיפלוד לעופה 217457המולאיול גרבנדלה45716 800m ישפוח

הוקת-חתפ לעופה 199445ןיראקןייטשכוג44514 200m רפרפ


