
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה ישראל קיץ 2017 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

05/08/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,527 הפועל ירושלים1 

 1,139 הפועל דולפין נתניה2 

 939 מכבי חיפה3 

 886 מכבי פ.מ. רעות4 

 703 הפועל עירוני הוד השרון5 

 566 הפועל עמק-חפר6 

 414 מכבי קרית אונו7 

 328 הפועל פליפר חדרה8 

 311 הפועל בת-ים9 

 263 מכבי אשדוד10 

 233 מכבי נהריה11 

 228 מכבי קרית ביאליק12 

 146 הפועל מועדון שחייה קרית 13 

אתא

 133 הפועל עומר14 

 123  בני הרצליה15 

 76 מכבי ראשון-לציון16 

 74 הפועל פתח-תקוה17 

 69  18Romania SCUC 

 63 הפועל כפר סבא ב.ב19 

 61 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג20 

 61  20Unat USA 

 54 הפועל מ.א. משגב22 

 50  23RallySport USA 

 45  איגוד השחייה24 

 45 מכבי וייסגל רחובות24 

 45 הפועל ערד24 

 42 הפועל קרית טבעון27 

 37 הפועל בית שמש28 

 23 הפועל חולון29 

 21 הפועל גליל עליון30 

 18  ירושלים רבתי31 

 18 הפועל אילת31 

 15 הפועל בית איל33 

 672 מכבי פ.מ. רעות1 

 629 הפועל ירושלים2 

 562 הפועל דולפין נתניה3 

 400 הפועל עמק-חפר4 

 335 הפועל עירוני הוד השרון5 

 283 הפועל פליפר חדרה6 

 277 מכבי חיפה7 

 211 מכבי קרית אונו8 

 132 הפועל מועדון שחייה קרית 9 

אתא

 126 מכבי נהריה10 

 103 מכבי קרית ביאליק11 

 92  בני הרצליה12 

 74 הפועל פתח-תקוה13 

 67  14Romania SCUC 

 60 מכבי ראשון-לציון15 

 46 הפועל מ.א. משגב16 

 43 מכבי וייסגל רחובות17 

 35 הפועל ערד18 

 30 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג19 

 29 הפועל כפר סבא ב.ב20 

 29 הפועל עומר20 

 29 הפועל בת-ים20 

 23 הפועל חולון23 

 18 הפועל אילת24 

 18  ירושלים רבתי24 

 16 הפועל קרית טבעון26 

 11 הפועל גליל עליון27 

 6 הפועל שחייני הנגב28 

 5  29Kenya 

 2 הפועל בית שמש30 

 1 מכבי כפר-המכביה31 

 0  איגוד השחייה32 

 0 הפועל גבעתיים32 

 898 הפועל ירושלים1 

 662 מכבי חיפה2 

 577 הפועל דולפין נתניה3 

 368 הפועל עירוני הוד השרון4 

 282 הפועל בת-ים5 

 263 מכבי אשדוד6 

 214 מכבי פ.מ. רעות7 

 203 מכבי קרית אונו8 

 166 הפועל עמק-חפר9 

 125 מכבי קרית ביאליק10 

 107 מכבי נהריה11 

 104 הפועל עומר12 

 61  13Unat USA 

 50  14RallySport USA 

 45 הפועל פליפר חדרה15 

 45  איגוד השחייה15 

 35 הפועל בית שמש17 

 34 הפועל כפר סבא ב.ב18 

 31 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג19 

 31  בני הרצליה19 

 26 הפועל קרית טבעון21 

 16 מכבי ראשון-לציון22 

 15 הפועל בית איל23 

 14 הפועל מועדון שחייה קרית 24 

אתא

 10 הפועל ערד25 

 10 הפועל גליל עליון25 

 8 הפועל מ.א. משגב27 

 2  28Romania SCUC 

 2 הפועל שחייני הנגב28 

 2 מכבי וייסגל רחובות28 

 0 הפועל פ.מ. יבנה31 

 0 הפועל חולון31 

 0  איל"ן חיפה31 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה ישראל קיץ 2017 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

05/08/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 8 הפועל שחייני הנגב34 

 5  35Kenya 

 1 מכבי כפר-המכביה36 

 0 הפועל גבעתיים37 

 0  ספורטן פתח-תקוה37 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים37 

 0 הפועל פ.מ. יבנה37 

 0 הפועל נס-ציונה37 

 0 מכבי עמותת השחייה שהם37 

 0 הפועל נצרת עילית37 

 0 הפועל באר טוביה37 

 0 מכבי מעלה אדומים37 

 0 מכבי תל-אביב37 

 0  37Russia Dolphin 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה37 

 0 הפועל אולימפ נתניה37 

 0  איל"ן חיפה37 

 0 הפועל ג‘מים אילת37 

 0  ספורטן פתח-תקוה32 

 0  איל"ן חיפה32 

 0 הפועל פ.מ. יבנה32 

 0 הפועל נס-ציונה32 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים32 

 0 מכבי עמותת השחייה שהם32 

 0 הפועל נצרת עילית32 

 0 הפועל בית איל32 

 0 מכבי תל-אביב32 

 0  32Unat USA 

 0  32RallySport USA 

 0 הפועל ג‘מים אילת32 

 0 הפועל באר טוביה32 

 0 מכבי אשדוד32 

 0 מכבי מעלה אדומים32 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה32 

 0  32Russia Dolphin 

 0 הפועל אולימפ נתניה32 

 0 הפועל פתח-תקוה31 

 0 הפועל גבעתיים31 

 0 הפועל נס-ציונה31 

 0 הפועל אולימפ נתניה31 

 0  31Kenya 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 0 מכבי מעלה אדומים31 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה31 

 0  31Russia Dolphin 

 0 מכבי תל-אביב31 

 0 הפועל ג‘מים אילת31 

 0 הפועל באר טוביה31 

 0 מכבי כפר-המכביה31 

 0 מכבי עמותת השחייה שהם31 

 0  ספורטן פתח-תקוה31 

 0  ירושלים רבתי31 

 0 הפועל אילת31 

 0 הפועל נצרת עילית31 


