
בת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגות מעורביםבת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגותרמת התחרותשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס

'רמה גלייזרעומר18-30גברים 1

'רמה גסלוניםרונן18-30גברים 2

'רמה גדניאלדדון18-30גברים 3

'                                               רמה בפלדינגראלכסנדר18-30גברים 4

'רמה גבורנשטייןיותם18-30גברים 5

'רמה גכהןנתנאל 30גברים 6

'רמה איקיררבינא35גברים 7

'רמה גרוזינקנועם35גברים 8

'רמה גלימבייבלאון35גברים 9

'רמה אערןרושו40גברים 10

'רמה באמירשטרית40גברים 11

'רמה בשפרןקוה40גברים 12

'רמה בערןליבושור40גברים 13

ליאור דסקל40גברים 'רמה ארןשחר40גברים 14

'רמה איאירסבג40גברים 15

פרדי בוחבוט45גברים 'רמה בעמרארז45גברים 16

'רמה אברודירוברט45גברים 17

ארז עמר45גברים 'רמה אפרדיבוחבוט45גברים 18

אופיר בדנני45גברים 'רמה במשהאיתן45גברים 19

צחי אבן אור45גברים 'רמה במיכובוסקו45גברים 20

'רמה במשעליאבי45גברים 21

'רמה בלוירונן45גברים 22

'רמה בנתןסלמנדר45גברים 23

רן שחר40גברים 'רמה בדסקלליאור45גברים 24

עופר לוי45גברים 'רמה אדודאופיר45גברים 25

'רמה באברמוביץיריב45גברים 26

'רמה בבן חקוןיניב 45גברים 27

'רמה בקדמיגיא45גברים 28

'רמה אזהר-בראביב50גברים 29

'רמה גגולדשטייןסרחיו50גברים 30

אנטון לוצקי50גברים 'רמה בשושניליאור50גברים 31

מוטי זרגרי50גברים 'רמה בבן הראשנסים50גברים 32

'רמה אדיאמנטירון50גברים 33

'רמה אגבריאלגלר50גברים 34

משה איתן 45גברים 'רמה בבדנניאופיר50גברים 35

אופיר דוד45גברים 'רמה בלויעופר50גברים 36

עדי קסיר35זוגות מעורבים ווסקו מיכוב45גברים 'רמה באבן אורצחי50גברים 37

'רמה אכץחגי50גברים 38

אבי גרין50גברים 'רמה אגריןאילן50גברים 39

אלי שיזף50גברים 'רמה אירוןמוהר50גברים 40

דנה פרבר45זוגות מעורבים יורם חן50גברים 'רמה בתמראמיר50גברים 41

'רמה אאיילדבורא50גברים 42

'רמה ארנילפלר50גברים 43

בני קרסגי55גברים 'רמה אפורטמןיהושע55גברים 44

ירון מוהר50גברים 'רמה אשיזףאלי55גברים 45

רונית פישמן55זוגות מעורבים 'רמה גאציליברק55גברים 46

'רמה אלויענר יהונתן55גברים 47

ליאור שושני50גברים 'רמה באנטוןלוצקי55גברים 48

'רמה בגולןדני55גברים 49

מאיה גוכפלד35זוגות מעורבים 'רמה אגליקמןצביקה55גברים 50

אבי שמואלי55גברים 'רמה ברומןקריס55גברים 51

'רמה בפרץאורן55גברים 52

אילן גרין50גברים 'רמה אאביגרין55גברים 53

'רמה בעזוריאלון55גברים 54

'רמה אגריןרוני55גברים 55

'רמה גאברמוביץזאב55גברים 56

'רמה באלישלום55גברים 57

אמיר תמר50גברים 'רמה איורםחן60גברים 58

'רמה ברוזנפלדאליעזר60גברים 59

'רמה אויינשטוקפיליפ60גברים 60

'רמה אנווהניסים60גברים 61

'רמה במרקואיתן60גברים 62

משה קליג60גברים 'רמה אתמיראמיתי60גברים 63

תמיר אמיתי60גברים 'רמה אקליגמשה60גברים 64

קתרין שלו55זוגות מעורבים 'רמה אאבינועםבלוך60גברים 65

'רמה באברהםזכאי65גברים 66
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בת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגות מעורביםבת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגותרמת התחרותשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס

'רמה אסיוןבני65גברים 67

בן הרוש ניסים50גברים 'רמה בזרגרימוטי65גברים 68

יעקב בסן65גברים 'רמה אפייבליעקב65גברים 69

רחל דופארק40מעורבים יהושוע פורטמן55גברים 'רמה אבנימיןקרסגי65גברים 70

רומן קריס55גברים 'רמה אאבישמואלי70גברים 71

ברברה צור65זוגות מעורבים ראובןדרבסיללא יחידים72

'רמה בשקדדוד70גברים 73

יעקב פייבל65גברים 'רמה אבסןיעקב70גברים 74

'רמה אמוטיפרץ70גברים 75

65Robin Zellזוגות מעורבים 'רמה בזוובנרדייב 70גברים 76

ברק אצילי55זוגות מעורבים מישל בינוביץ55נשים 'רמה גסוורי פישמןרוניתללא יחידים77

צחי אבן אור18-30זוגות מעורבים דנה פרבר18-30נשים 'רמה בעדיקסיר18-30נשים 78

חגית זינגר18-30נשים 'רמה אברונרניצן18-30נשים 79

קתרין שלו18-30נשים 'רמה אמשליבי18-30נשים 80

רחל דופארק18-30נשים 'רמה ארודיאליענה18-30נשים 81

צביקה גליקמן35זוגות מעורבים 'רמה אגוכפלדמאיה35נשים 82

בני קרסגי40מעורבים אליאנה רודי18-30נשים 'רמה ארחלדופארק40נשים 83

אולגה קצקל40נשים 'רמה בבלנקסטייסי40נשים 84

אמיר תמר45זוגות מעורבים עדי קסיר18-30נשים 'רמה בפרברדנה45נשים 85

'רמה אברקעדי50נשים 86

ניצן ברונר18-30נשים 'רמה אזינגרחגית50נשים 87

'רמה במאורשנה50נשים 88

סטייסי בלנק40נשים 'רמה בקצקלאולגה50נשים 89

'רמה בשחרשחר50נשים 90

'רמה בחנהרוטבלט55נשים 91

אבינועם בלוך55זוגות מעורבים ליבי מש18-30נשים 'רמה אשלוקתרין55נשים 92

'רמה בפורתרבקה55נשים 93

רונית סוורי פישמן55נשים 'רמה בבינוביץמישל60נשים 94

ראובן דרבסי65זוגות מעורבים 'רמה אצורברברה65נשים 95

דייב זוובנר65זוגות מעורבים 'רמה ב65ZellRobinנשים 96


