
 למוקדמותALTERNATEרשימת 
אביבי רועי דירוגשם מלא#דירוגשם מלא#

און חיים 1וודבוז ניר 11לשם עידן 1

אופק סיון 2שי בר בר מנחם 22עוליאל ישי 2

איתי גרינבאום 3אוראל קמחי 33צוקרמן דניאל 3

אלעד וייסבלט 4קאפח רם 44יאשה זמל 4

אנדרי וורוביוב 5זונדר עידו 55יאיר סרוק 5

בר גמזה 6גיא דגן 66איגור סמילנסקי 6

ג׳ורדן סייבל 7שחר גבאי 77חסון ירדן 7

גופמן תומר 8ניב צוקרמן 88אלכסנדר גפוננקו 8

דניאל שמש 9דן רובין 9רועי גינת 9

דניאל שסטיורקין 10אסף פרידלר 10שחר אלבז 10

הראל אליהו 11זיו איתן ים 11ליאור גולדנברג 11

וולוך איליה 12רז חביב 12רואי בניה 12

זאק חביף 13איתי פייגין 13עמר רן 13

טום סורין 14דרעי איתן 14עמנואל לוריא 14

יהב טולדנו 15שילוח ענבר 15סער סימון 15

יואב גל 16יואב וינברג 16בוליס מור 16

יואב מוסקוביץ אמיר גל 17עומר ישעיה 17

יונתן יער בן וינטראוב 18גוברמן ירון 18

   מקסים דונייה דרעי רן 19ינאי ברקאי 19

נבו שביט הרוש איתי 20אמויאל אריאל אופק 20

נגבי אלון גור אדיב 21דור ורטהיימר 21

נייב 'סוחרוב דזמשל בר 22אוביל אוראל 22

עדי שמעוני יאיר גל 23עמית כהן 23

עידו בן אליעזר זיו מורביה 24אדוארדו כהן 24

רון אדר תומר אוזמו 25

שון מור תום ספורטה 26

תומר כהן רדיונוב מוטי 27

ירין קובלסקיאדם לוי 28

שחר זרגריאיתן מיכאלי 29

עומר מן 30

ים ברוכין 31

גבי לוצקי 32

סאמר אלטורי 33

עדי דגן 34

יונתן ברון 35

אופק שימנוב 36

אסף שוורץ 37

עידו גבע 38

ירדן קאולי 39

טום אבלביץ 40

לב לביאטוב 41

גור טרכטנברג 42

יוני בידני 43

עידו סמימיאן 44

עמית ולס 45

אייל שיוביץ 46

זורי כהן 47

יואב לוי 48

ניילוב מארק 49

תומר נטפוב 50

אורי ברון 51

עמית שמש 52

הלל אשוש 53

יוסי סקובלו 54

יהונתן גריל 55

רז כץ 56

ולדימיר בזילבסקי 57

זוהר יניב 58

דניאל יצחקי 59

רועי לשם 60

WCאדי אומנסקי 61

WCאיתמר טפירו 62

WCשחר עמית 63

WCתומר צירקין 64

מוקדמות בית גמר

גברים- אליפות ישראל לבוגרים 

שחקנים המעוניינים להגיע 

 יש להגיע ALTERNATEלהירשם כ

עד  חצי שעה לפני המשחק 

הראשון בלוח זמנים

.ייתכנו שינויים ברשימת השחקנים, במידה ותתגלה טעות אדמיניסטרטיבית! שימו לב

.שחקנים שלא ייכנסו להגרלת המוקדמות יזוכו בתום התחרות


