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50525452586062601121731.540259708בוגרות49.8אסא ת"אנ1978רנטה נתן1
55586158707375731311661.267393623בוגרות66.7אסא ת"אנ1990נטלי סובולבה2

אירופה921071992371.190515974נערות75.1מכבי ת"אנ1998ניקול רובנוביץ
אירופה64801442001.390036162בוגרות57.45מכבי ת"אנ1989נטע ברונשטיין

אירופה65841492211.480553747בוגרות52.5מכבי ת"אנרייצל הייס
70757975858991891641831.115387518בוגרות87.2אסא ת"אנ1998מונה קרילוב3
40434643555861611041351.293446425טורניר64.4אסא ת"אנ1992עדי שרם4
252830253030353055711.286404987טורניר65אסא ת"אנ1983עינת קלינובסקי5
בר45485048555959591071301.215953635טורניר72אסא ת"אנ1990עופר מור6
פבל4548-48535658581061481.392474582נערות57.3מכבי ת"אנ1999נטע ליסר7
קינן3237404042444848881341.519417229נערות50.7אסא ת"אנ1999מאיה רחמני8
50515555636871711261791.419587809בוגרות55.7מכבי ת"אנ1992אביב בראון9
60656765758082821472031.379664584בוגרות58.1מכבי ת"אנ1990יוליה בוטקובה10
202325233035403558711.224840212טורניר71אסא ת"אנ1996מריה פונומריוב11
3033353540434545801031.287566158טורניר64.9אסא ת"אנ1994חן שוקר12
202325253035373762811.3068333טורניר63.3אסא ת"אנ1993רוני סבס13
3033353540434545801051.310595523טורניר63אסא ת"אנ1992גל לביא14
יורי אלכסנדרוביץ3035383845505353911161.270651203בוגרות66.4בן גוריוןנ1989עדי בר כליפה1
ישראל פרידמן42454545535757571021321.29463755בוגרות64.3בן גוריוןנ1990שיר פרומרמן2
מרינה אוכמן2528282832363836641031.611975986בוגרות47בן גוריוןנ2000רונה קופייב3
פבל קולוסובסקי43475047606570701171311.116874971בוגרות86.9בן גוריוןנ1989טל לוי4

בוגרות69מכבי רומנו הרצליהנ1983ליסנקו יבגנייה
40455050556065651151561.356884058נערות59.6מכבי ת"אנ1997מיכל קוזיאל5
40444747505560551021401.373435688בוגרות58.5אסא ת"אנ1987מעיין אושרי6
38414343535860601031291.256822432טורניר67.7אסא ת"אנ1987מריה ויטנברג7
55606055656570651201611.341137241בוגרות60.7אסא ת"אנ1977שרון כהן8
50555550606565651151451.256822432בוגרות67.7מכבי ת"אנ1987טל זכאי9
אירופה72881602121.323496308בוגרות62מכבי ראשל"צנ1990שרית קלו10
אירופה85981832401.310595523בוגרות63בן גוריוןנ1983מרינה אוכמן11

אוקסנה זולוטרובה3537393748515151881291.464394116קדטיות53.3הפועל חיפהנ2003שקד הכט
בוריס קודשביץ43455045636570651101181.07675939בוגרות96.4הפועל חיפהנ1984דאלל הנדי

יפתח שוע50535550606565601101571.426695983בוגרות55.3הפועל חיפהנ1993ולריה חומיאקוב
4242454248515555971521.569654956בוגרות48.6הפועל חיפהנ1996קים גכט

3436383847505250881331.510465724בוגרות51.1הפועל חיפהנ1988רנא פראן
אירופה76901662441.471383955בוגרות52.95הפועל חיפהנ1984זולוטריוב אוקסנה
3540424245505350921261.364304565קדטיות59.1גל אולימפי אשדודננסטיה אולשנצקי

מרט מילמן45485151636767671181551.314406946בוגרות62.7גל אולימפי אשדודנניקול גורו
ויקה ליטבינוב2530353040455050801051.3182684בוגרות62.4גל אולימפי אשדודנאוליה של

אנדרי צ'רטקוב40405050901181.31186049נערות62.9גל אולימפי אשדודנרויטל לסקר
555560556568651201571.31186049בוגרות62.9גל אולימפי אשדודנאמילי זבורובסקי

55606055657075751301481.136046687קדטיות83.3גל אולימפי אשדודנדנה ליטבינוב
35354040455050901151.282950759נערות65.3גל אולימפי אשדודנדיאנה וייסמן
454565651101281.163861881בוגרות78.8גל אולימפי אשדודנסבטה קופמן

40405050901311.454618283בוגרות53.8גל אולימפי אשדודנדריה טריפונוב
יורי אלכסנדרוביץ859095951051101151152102481.182060933בוגרים85.8בן גוריוןז1977לאוניד פוטס1
ישראל פרידמן91112121214151426742.847559469נערים29.3בן גוריוןז2007אביאל מאוריז2
מרינה אוכמן91112121214151426652.506006331נערים32.8בן גוריוןז2006אופיר גוונדשניידר3
פבל קולוסובסקי212328232731323255971.76276999נערים47בן גוריוןז2004טל קופייב4
65707171859095901611861.153479296בוגרים90.6בן גוריוןז1991דמיטרי ליטבין5
67717575859095901652231.349910549בוגרים67.3בן גוריוןז1987בוריס פרייקמן6
60656560707580801401831.305566302נערים71.1בן גוריוןז1998דן גוילי7
1301301301501502803341.192645568בוגרים84.2בן גוריוןז1981אנטולי מושיק8
7075808090971031031832291.252553918בוגרים76.5בן גוריוןז1991נתן גדיה9

40455050556065651151601.388531802נערים64.4בן גוריוןז1998ישראל צריקר10
909595901051101151152052541.238744196בוגרים78.1מכבי ת"אז1989נדב לנסמן11
95100100951151201201202152611.215616437בוגרים81מכבי ת"אז1989רון כפרי12

פבל קולוסובסקי65707570859095901602081.302333643נערים71.4מכבי ת"אז1999אריק סאחוקיה1
ישראל פרידמן1001101121121301351352473081.247282712בוגרים77.1מכבי ת"אז1997יואב סורק2
אלכס מנדל818691861001051051001862731.465376279בוגרים59.5מכבי ת"אז1997רז שרעבי3
98106106981231331411332312751.191967219בוגרים84.3מכבי ת"אז1991גיל לאור4
1111161201201301351351302502891.154030029בוגרים90.5אסא ת"אז1987רם דובר5
707580801001101161101902171.141803716קדטים92.8מכבי ת"אז2000עזרא חנה6
65707370808590901602281.422609354קדטים62.1מכבי ת"אזשחר וילנסקי1
אלכס מנדל636565075808383001.422609354קדטים62.1מכבי ת"אזיואל סלוצקי2
בר לוי75808585951001051051902381.250784249נערים76.7מכבי ת"אזגל כפרי3
פבל קולוסובסקי808085809398101931732341.353700245קדטים67מכבי ת"אז2001ניקיטה סבסטאינוב4
80808484951011081011852531.36666551קדטים66אסא ת"אז2001אנדרי מריוטה5
849094901081151201202102761.313253997בוגרים70.4אסא ת"אז1982ולדימיר גורודצקי6
1001051051001101151211152152791.297026629בוגרים71.9אסא ת"אזחיוט מיכטל7
1001051101051251331361332382811.182705976בוגרים85.7אסא ת"אזיבגני ריז'בוביץ8
50556060758091801401841.311036551טורניר70.6אסא ת"אזטופז אוריץ 9

65707070859095951652061.248153406קדטים77אסא ת"אז2001רון וישלבסקי10
42465151525762621131431.261595903נערים75.5אסא ת"אז2002יואב גל11
60657065788086801451851.277741643נערים73.8אסא ת"אז1999רוי טביב12
אורן שי858690901101151201202102651.263443859בוגרים75.3אסא ת"אזאלחי פיינברג13



פבל קולוסובסקי50556055606570701251541.235412652נערים78.5אסא ת"אז2003דימה צבן1
ולדיסלב בולשטיין65707272758085801522191.440117106קדטים61אסא ת"אז2001אלכסנדר דורוב2
3035383535404545801551.932828124קדטים42.4אסא ת"אז2005פיליפ גנדמן3
35354135455050851902.237442261קדטים36.5אסא ת"אז2006יאנוש מרגוליס4
2022223033353557821.446692059נערים60.6אסא ת"אז2003דניאל ארסגוב5
808585801001051051852211.194694409טורניר83.9אסא ת"אז1996ארתיום בלייכמן6
152022222025303052801.545859474טורניר55.3אסא ת"אז2006אולג מזור7
65707575808590901652201.332806947נערים68.7אסא ת"אז1998ג'וני טבלב8

70737373707580751481981.338807659קדט68.2הפועל חיפהז2000ירדן קליגר
אוקסנה זולוטרובה8080-80100105-1051852311.247282712בוגר77.1הפועל חיפהז1992אנטון קדיק

בוריס קודשביץ9095100901101201251202102671.270018603בוגר74.6הפועל חיפהז1981מיכאל פרזון
יפתח שוע1001051051001251301301252252501.110913318בוגר99.5הפועל חיפהז1992שפיק מגצוב
737577771001031051051822111.159068145בוגר89.6הרצליהזארי אביצור
707477771001031031001772101.186621868בוגר85.1הפועל חיפהזאלברט לפין

951001001001001101151152152431.130926067בוגר95הפועל חיפהזבני גמוס
70707373879295951682241.333997726נוער68.6הפועל חיפהז1998אייל ליצקי
3035373740404343801061.325758771קדט69.3הפועל חיפהז2005קגן מיכאל
VALUE!#VALUE!1.654588926#---קדט50.7הפועל חיפהז2003אמיל יוסף
252728283540434068901.326922096קדט69.2הפועל חיפהז2003אלכס קגן

60656767808585851522041.341241053קדט68הרצליהזיהונתן מוסרי
8085851001101101952531.294931632בוגר72.1הרצליהזפדרו זבורובסקי

8085851001101101952201.128558747בוגר95.5הרצליהזכרמון אופיר
1051051251252302621.138259115בוגר93.5הרצליהזסרג'ו בריטבה

55606363707580801432031.417975504בוגר62.4הרצליהזבן זאב
556065657080801451671.149673827נוער91.3הרצליהזשון אל אלוף

3035373740454747841321.574139863נוער54הרצליהזיפרח דולב
3540424245505555971111.145429048קדט92.1הרצליהזרנן זומר

3035404045505555951441.515319155קדט56.8הרצליהזרותם יפרח
50556060707575751351461.083911162קדט106.8הרצליהזנדב טישלר
45505252556060601121411.257034141קדט76הרצליהזליאב שקד

606080801401741.241273977בוגרים77.8בני בת יםזזכר קרקובץ
606080801401761.254336341בוגרים76.3בני בת יםזבוריס טיסנגאוס
40405050901291.438491078בוגרים61.1בני בת יםזמיכאל שפרנקו

50555755656870701251571.257939911בוגרים75.9בני בת יםזארטור ריבק
50535555657072721271701.335193163בוגרים68.5בני בת יםזרוומן קופן

45455050556060601101381.256131633נערים76.1בני בת יםזאראם ממרגוסין
מרט מילמן4545454545505252971281.32000913נערים69.8בני בת יםזדויד ג'ובה

ויקה ליטבינוב50555757657073701271591.249027218נערים76.9בני בת יםזאמיל אלייב
אנדרי צ'רטקוב65707570808585801501701.13479322נערים94.2בני בת יםזיארוסלב סקליאנסקי

3538404045485151911241.360117948נערים66.5בני בת יםזפבל בליי
3035353540434646811031.273851772קדטים74.2בני בת יםזבן אייזנברג

60656565808590901551701.096826232קדטים103.1בני בת יםזאנטוני גשפורנקו
65728072808590901621951.204536079טורניר82.5גל אולימםי אשדודזגריגורי רולבורד

65656565808590901552021.301264217טורניר71.5גל אולימםי אשדודזעומרי מודחי
788287821051101131131952171.1142662בוגרים98.7גל אולימםי אשדודזדניאל גורביץ'

7075827585851602251.407388976נערים63.1גל אולימםי אשדודזאליאור צ'רטקוב
1301401451301501502803331.18794476נערים84.9גל אולימםי אשדודזדניאל צ'רטקוב

40455045505560601051211.154030029קדטים90.5גל אולימםי אשדודזיוסי קברט
2023252325303333561382.465000275נערים33.3גל אולימםי אשדודזארטיום אולשנצקי

40454745505560601051581.507528285קדטים57.2גל אולימםי אשדודזניקיטה מיקיאטדזה
152023232030404063831.316612129נערים70.1גל אולימםי אשדודזאריק ולוביק

152023232030403053731.38016429נערים65גל אולימםי אשדודזארסנט ולוביק
1520232320303535581041.79256302טורניר46.1גל אולימםי אשדודזדניס שליסט

3336393645454848841912.276008719קדטים35.9גל אולימםי אשדודזולד מיקיאטדזה
808790871151201251252122501.178867801בוגרים86.3גל אולימםי אשדודזולד פטרטי

909090901001001051051952171.110500118קדטים99.6גל אולימםי אשדודזמארק פקיאטדזה
65707065758085851502051.365345443קדטים66.1גל אולימםי אשדודזעידן ינון

אירופה1702163863961.027002802בוגרים131.9גל אולימםי אשדודזאיגור אולשנצקי
אירופה1461753213651.136269093בוגרים93.9גל אולימםי אשדודזארתור מוגורדומוב

אירופה1652023673861.051102854בוגרים118.75גל אולימםי אשדודזדוד ליטבינוב


