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 שלום, השחייה לקהילת

 בשחייה. ומיותהבינלא לתחרויות השחייה בנבחרות המשתתפים שמות מצ"ב
 בקרוב. הם אף יפורסמו האומנותית השחייה ונבחרות הפתוחים המים נבחרות

 
 
 
 

 

 17.6.18-16 יןקפיריס – קומן משלחת ריחב
 שחיינים: 
 אשד ,שטיינמן שרון ,מראענה אדם ,איתן שטרית בן ,זלצמן בנימין ,גולובטי דריה ,פודזנר קיב 

 מוסקוביץ ,הילה ילין ,שלח ענבר ,אור לוי חורב ,נגירה אן מרסי ,דניאל יוסיפוב ,לירון קלוגר ,יובל
 אביתר לוי ,אדם

 
 שחר גיא ליבסטר, ימית אפל, עידו מאמנים: 

 
 פרידמן נמרוד :משלחת ראש 

 
 טקצב. לודמילה לויה, מאיר חשבונם: על שנוסעים אישיים מאמנים 

 
 
 

 188.7-4. פינלנד – נוער משלחת ריחב
 שחיינים: 

 מי,גרו גל ,פולונסקי רון ,פרנקל תומר ,לוקטב דניס ,לווי מאי ,גורבנקו אנסטסיה ,פולונסקי לאה
 .רוסין יהונתן ,סמירנוב מיכאל ,פודזנר בקי ,זילברברג גלי ,ברזילי אביב ,סולובייצ'יק בר

 
 .רדובסקי ולד זליצונוק, לודמילה ן,נוטינ פקה :מאמנים

 
 .טיטו אמיר :משלחת ראש

 
 שטרלינג. וחנן גברילו לוקה חלואני, עיסאם מעסה,-סינוטגין איוון מצטרפים:
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 188.9-3. גלזגו– גרתבו משלחת ריחב
 שחיינים: 

 ,מורז אנדראה ,גולדפדן איתי ,גורביץ איתי ,חירותי מירון ,קופלב יהונתן ,טומרקין יעקוב
 ,דוד גמבורג ,יוני בטשא ,זיו קלנטרוב ,דניאל נמיר ,שלזינגר מרכוס ,עברי עמית ,מנחם שחר

 .פרנקל תומר ,לוקטב דניס ,ברזילי אביב ,גורבנקו אנסטסיה ,פולונסקי לאה 
  חופשי 4x100 לשליחים מצטרפים גמבורג ודוד טרובקלונ זיו

 חופשי 0024x לשליחים מצטרפים בטשא ויוני נמיר דניאל
 

 ר(נסג לא עדיין הצוות )שאר ,גברילו לוקה :מאמנים
 

 שטרלינג חנן :משלחת ראש
 

 .לוגיסטי מנהל-וקנין לירן נוסף?, מעסה מעסה,-סינוטגין איוון מצטרפים:
 

 לידיעתכם,
  ענקתהל ידאג השחייה איגוד .קיץה ישראל באליפות ישתתפו לא אירופה אליפות שחייני
 בברכה. יתקבלו רעיונות באליפות. ישחו לא םששחייניה לאגודות הראוי הניקוד
   האליפות. תחילת לפני חודש פחותל תצא הניקוד לגבי הודעה

 
 

 ביצועית יכולת להפגנת בהתאם תתבצע באירוע שחיינית/שחיין השתתפות ספק, הסר למען
 .המקצועי המנהל עם ףבשיתו המשימות אמנימ של דעת ושיקול
 האירוע. עדמו לפני שבועות כשלושה לאגודות ימסרת לתחרות יציאה על סופית הודעה

 
 

 כן כמוו הבינלאומיות מותישבמ בהצלחה והצוות המאמנים השחיינים, ללכ ללאח ברצוני
  המדינה באליפות

 
 
 
 

 שטרלינג חנן                                                                                                                      
 מקצועי מנהל                                                                                                                      
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