
02/02/2018

שעת הדפסה 11:11תוצאות סופיות

05/02/2018

אליפות  ישראל למים פתוחים בריכות 5 

ק"מ 2018
בריכה לאומית 50

 0 

משחה מס'

בנות   5000 מ'

דף 2 / 1

חופשי   בוגרות

גמר ישיר1 

תוצאהמסלולמקצהמקום
ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי שם פרטי   אגודהשנת לידהשם משפחה
זמן 

תגובה 

0 00:59:37.19אווה מריאלפביאן125  הפועל בית שמש1993 

0 00:59:52.42עדןגירלואנצה226  מכבי קרית אונו2000 

0 01:00:28.74חיה סימוןזבלודוף324  הפועל דולפין נתניה1993 

0 01:02:25.87בקיפוזדנר417  הפועל בת-ים2004 

0 01:02:40.00אלהפריימן513  מכבי חיפה2003 

0 01:04:32.59נועהעמית623  מכבי קרית אונו1998 

0 01:04:47.66אביטלפליישמן722  הפועל בת-ים2000 

0 01:05:05.57שלידקל821  בני הרצליה2001 

0 01:05:08.86טלאשכנזי910  הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג2004 

0 01:05:24.97שירהאשכנזי1016  מכבי קרית אונו2003 

0 01:05:32.00ויטהזיגלבוים1115  מכבי קרית אונו2003 

0 01:06:55.00גונישלום ידפת1211  בני הרצליה2004 

0 01:07:51.10אניטהמטלניצקי1314  מכבי קרית אונו2002 

0 01:07:59.00נועהשוהם1428  הפועל עמק-חפר2002 

0 01:08:25.52נעמיקירשנבוים1520  הפועל בית שמש2002 

0 01:08:26.33מאילוי1629  בני הרצליה2002 

0 01:09:10.05נועםשדה1712  הפועל שחייני הנגב2003 

0 01:09:40.58זיורפאלי1827  הפועל כפר סבא ב.ב2000 

0 01:10:35.46מיקהביביטקו1918  הפועל בת-ים2004 

0 01:11:16.00ליאורגרינברג2019  הפועל בת-ים2004 



משחה מס'

בנים   5000 מ'

דף 2 / 2

חופשי   בוגרים

גמר ישיר2 

תוצאהמסלולמקצהמקום
ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי שם פרטי   אגודהשנת לידהשם משפחה
זמן 

תגובה 

0 00:54:15.78עידןמורדל145  הפועל בת-ים1993 

0 00:56:10.22עדוגל240  הפועל כפר סבא ב.ב2000 

0 00:56:12.00שחררסמן344  הפועל ירושלים1991 

0 00:56:40.98מתןרודיטי442  בני הרצליה1998 

0 00:57:12.59יובלספרא543  הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג1993 

0 00:57:19.35זיוכהן624  הפועל בת-ים2002 

0 00:58:01.62אריאלקורובוב736  מכבי חיפה2001 

0 00:58:06.88דניאלפולישצוק832  הפועל דולפין נתניה2001 

0 00:58:28.23איילחיזי947  בני הרצליה2000 

0 00:58:46.75אורחורב לוי1014  בני הרצליה2003 

0 00:58:57.47פלגלביא1148  הפועל עירוני הוד השרון2000 

0 00:58:59.83יונתןאחדות1213  הפועל ירושלים2003 

0 00:59:13.14יונתןרוסין1349  הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג2000 

0 00:59:35.00אלוןלרנר1446  הפועל בת-ים1997 

0 01:00:23.59רוןליסנינסקי1526  מכבי קרית אונו2002 

0 01:00:32.00אלוןעפרוני1635  מכבי קרית אונו2001 

0 01:00:48.00אריאלפריימן1737  מכבי חיפה2001 

0 01:01:03.69איתיפרנקל1833  הפועל ירושלים2001 

0 01:01:07.00שגבעוזיאל1925  מכבי קרית ביאליק2002 

0 01:01:46.67טלאידלסון2031  מכבי חיפה2001 

0 01:01:49.26עיליאמירי2134  הפועל עמק-חפר2001 

0 01:02:25.30מיכאלבריזגונוב2216  מכבי קרית ביאליק2003 

0 01:02:26.90אליהדורוג‘קין2320  הפועל בת-ים2003 

0 01:02:41.73מתןבקשי2439  הפועל כפר סבא ב.ב2001 

0 01:03:07.94שגיאגורניק2527  מכבי קרית ביאליק2002 

0 01:03:15.60בנימיןזלצמן2621  הפועל ירושלים2003 

0 01:04:33.10איתמרהראל2738  בני הרצליה2001 

0 01:05:28.20יובלאשד2829  מכבי קרית אונו2003 

0 01:07:26.28שחרהראל2928  הפועל כפר סבא ב.ב2003 

0 01:08:03.00עידודרעי3017  בני הרצליה2004 

0 01:08:47.00אופירהרוש3130  הפועל כפר סבא ב.ב2001 

0 01:09:17.86דורדהן3241  הפועל כפר סבא ב.ב2000 

0 01:09:50.37מואמןמנסור3323  הפועל כפר סבא ב.ב2002 

0 01:09:52.07עידואוברקוביץ3422  הפועל כפר סבא ב.ב2002 

0 01:10:53.00נבוסטרן3512  הפועל עומר2004 


