
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה למאסטרס קיץ 2019 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

20/07/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,118  אקוותיקים1 

 550  עולם המים2 

 508 מכבי שהם3 

 374  תעשיה אווירית4 

 332  מאסטרס רחובות5 

 275  6TLV Nemos 

 219 מכבי כפר-המכביה7 

 151 מכבי פ.מ. רעות8 

 140 מכבי חיפה9 

 104  איל"ן חיפה10 

 98 הפועל שחייני הנגב11 

 92  כיוונים באר-שבע12 

 86  13TLV SWIM 

 83  ספורטן פתח-תקוה14 

 82 מכבי נהריה15 

 75  שחייני מאסטרס16 

 68 מכבי קרית ביאליק17 

 41  אסא תל-אביב18 

 39 הפועל באר טוביה19 

 39  ירושלים רבתי19 

 33 הפועל בית איל21 

 29  ספיישל אולימפיקס22 

 24 הפועל כפר סבא ב.ב23 

 23 הפועל עירוני הוד השרון24 

 17  בית הלוחם י-ם25 

 16 הפועל עמק יזרעאל26 

 16 הפועל גליל עליון26 

 15  אסא באר - שבע28 

 12 הפועל מ.א. משגב29 

 10 מכבי ראשון-לציון30 

 10  בית הלוחם תל-אביב30 

 0  32US Master Swimming 

 0  32Black Sepia Sport Club 

 0  32Indy Aquatic Masters 

 452  אקוותיקים1 

 173  תעשיה אווירית2 

 171  עולם המים3 

 165 מכבי שהם4 

 121  מאסטרס רחובות5 

 107 מכבי כפר-המכביה6 

 82 מכבי פ.מ. רעות7 

 82  איל"ן חיפה7 

 68  9TLV Nemos 

 53 מכבי נהריה10 

 47 הפועל שחייני הנגב11 

 30  12TLV SWIM 

 24  שחייני מאסטרס13 

 22  ספיישל אולימפיקס14 

 20 מכבי חיפה15 

 18 הפועל כפר סבא ב.ב16 

 18 הפועל באר טוביה16 

 17  ספורטן פתח-תקוה18 

 14 מכבי קרית ביאליק19 

 10 מכבי ראשון-לציון20 

 7  אסא באר - שבע21 

 0  אסא תל-אביב22 

 0  כיוונים באר-שבע22 

 0  22Black Sepia Sport Club 

 0 הפועל עירוני הוד השרון22 

 0 הפועל מ.א. משגב22 

 0  22Indy Aquatic Masters 

 0  בית הלוחם י-ם22 

 0  בית הלוחם תל-אביב22 

 0 הפועל גליל עליון22 

 0  22US Master Swimming 

 0 הפועל בית איל22 

 0 הפועל עמק יזרעאל22 

 0  ירושלים רבתי22 

 608  אקוותיקים1 

 327  עולם המים2 

 285 מכבי שהם3 

 189  4TLV Nemos 

 185  תעשיה אווירית5 

 175  מאסטרס רחובות6 

 120 מכבי חיפה7 

 92  כיוונים באר-שבע8 

 86 מכבי כפר-המכביה9 

 66  ספורטן פתח-תקוה10 

 61 מכבי פ.מ. רעות11 

 56  12TLV SWIM 

 54 מכבי קרית ביאליק13 

 51  שחייני מאסטרס14 

 43 הפועל שחייני הנגב15 

 41  אסא תל-אביב16 

 39  ירושלים רבתי17 

 33 הפועל בית איל18 

 29 מכבי נהריה19 

 23 הפועל עירוני הוד השרון20 

 22  איל"ן חיפה21 

 21 הפועל באר טוביה22 

 17  בית הלוחם י-ם23 

 16 הפועל גליל עליון24 

 16 הפועל עמק יזרעאל24 

 12 הפועל מ.א. משגב26 

 10  בית הלוחם תל-אביב27 

 8  אסא באר - שבע28 

 7  ספיישל אולימפיקס29 

 6 הפועל כפר סבא ב.ב30 

 0  31US Master Swimming 

 0  31Indy Aquatic Masters 

 0  31Black Sepia Sport Club 

 0 מכבי ראשון-לציון31 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה למאסטרס קיץ 2019 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

20/07/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום


