
רמת התחרותמגדרשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס
קטגוריה 

בזוגות
בת הזוג/שם בןקטגוריה במעורביםבת הזוג/שם בן

'רמה אזכרפדןדניאל18-30גברים 1

'רמה אזכררוןחורהאוס18-30גברים 2

זכרבלוךרועי18-30גברים 3

רמי אקוקה 25גברים 'רמה אזכרמתןכהן18-30גברים 4

נולה קרן35זוגות מעורבים עידן גבע25גברים 'רמה אזכראדירברבי18-30גברים 5

'רמה בזכרעזבעלי18-30גברים 6

ליבי מש35זוגות מעורבים ציון אוזן35גברים 'רמה אזכרלסוחיןטום18-30גברים 7

'רמה בזכראמיריהונתן 30גברים 8

איתי גולדברג35גברים 'רמה גזכרשפיראנועם30גברים 9

'רמה גזכר30ItayGoldbergגברים 10

'רמה גזכראמיראוחיון30גברים 11

'רמה אזכרקאשינאור35גברים 12

זכראילןקוניקוב35גברים 13

מחפש35גברים 'רמה בזכרצביאליניר35גברים 14

'רמה אזכרדקלניר35גברים 15

'רמה אזכרירוןקוריצקי35גברים 16

'רמה בזכררוזינקנועם35גברים 17

ויטלי זאייצב35גברים 'רמה בזכראוחיוןיניב35גברים 18

יניב אוחיון35גברים 'רמה בזכרזאיצב ויטלי35גברים 19

35גברים 'רמה גזכרבן ציוןחן35גברים 20

טום לסוחין35גברים 'רמה בזכראוזןציון35גברים 21

ניצן ברונר35זוגות מעורבים אבנר אזולאי35גברים 'רמה אזכרקוביארליך35גברים 22

'רמה אזכראייזןתומר40גברים 23

'רמה אזכרצבאגאברהם40גברים 24

'רמה אזכרבר ששתאלון40גברים 25

'רמה גזכרשוורצבורדאדוארד40גברים 26

'רמה אזכרקרסיקרון40גברים 27

אלק שנפיר45גברים 'רמה בזכרמאיראורן40גברים 28

'רמה אזכרנמטולדיסלב40גברים 29

35זוגות מעורבים אריאל אברהמוב45גברים 'רמה בזכרתמירלוינגר40גברים 30

'רמה אזכרערןליבושור40גברים 31

תמיר לווינגר'רמה גזכראברהמובאריאל40גברים 32

עידן בלחסן 35גברים 'רמה אזכררבינוביץראובן40גברים 33

'רמה אזכרסייבלג׳ורדן40גברים 34

'רמה גזכרנמנידרור40גברים 35

מחפש 45גברים 'רמה גזכרקרוטיינסקיארקדי40גברים 36

'רמה אזכרורבנרעופר45גברים 37

'רמה אזכרבריבוברוב45גברים 38

'רמה אזכרזאביאיציק45גברים 39

'רמה בזכראלהררצחי 45גברים 40

'רמה גזכראלוןדקר45גברים 41

'רמה אזכראברמוביץיריב45גברים 42

אייל דבורא45גברים 'רמה אזכרברודירוברט45גברים 43

ערן ליבוביץ45גברים 'רמה אזכרליעוזנאור45גברים 44

ראובן רבינוביץ45גברים 'רמה אזכרבלחסןעידן45גברים 45

אורן מאיר45גברים 'רמה בזכרשנפיראלק45גברים 46

'רמה בזכרנתןסלמנדר45גברים 47

רני לפלר 35גברים 'רמה אזכרנירקמחי45גברים 48

מחפש45זוגות מעורבים מחפש45גברים 'רמה בזכרזיומשה45גברים 49

'רמה בזכרבן ישיעופר50גברים 50

'רמה בזכראלפיהגסטון50גברים 51

אסף אוחיון אסף אוחיון 35גברים 'רמה אזכרגבעאסף50גברים 52

ליעוז נאור45גברים 'רמה אזכרערןליבוביץ50גברים 53

רוברט ברודי45גברים 'רמה אזכראיילדבורא50גברים 54

אסף גבע45גברים 'רמה אזכראסףאוחיון50גברים 55

'רמה אזכררנילפלר50גברים 56

'רמה בזכרטרוןגבי55גברים 57

'רמה בזכרעופרחכים55גברים 58

'רמה בזכרארזשץ55גברים 59

'רמה בזכרגולןדני55גברים 60

'רמה אזכרלויענר יהונתן55גברים 61

זכרברקירון55גברים 62

קתרין שלו55זוגות מעורבים זכראבינועםבלוך60גברים 63

'רמה גזכרשליויוסי60גברים 64

וסילי55גברים 'רמה אזכראליטולדנו60גברים 65

מחפשזכרשכטמןארקדי60גברים 66

אלי טולדנו65גברים 'רמה בזכרושוקוסילי60גברים 67

'רמה אזכרויינשטוקפיליפ60גברים 68

'רמה בזכר60KenToltzגברים 69

'רמה בזכרזינתיאמיר65גברים 70

'רמה אזכרמיכאלמשולם65גברים 71

זכרורי'חמועין 65גברים 72

זכרשיפטןרוני65גברים 73

'רמה אזכרמוטיפרץ70גברים 74

מחפש'רמה בזכרצוובנרדייב70גברים 75

מחפס65גברים 'רמה אזכרישראל'ורג'ג70גברים 76

'רמה גזכרשגבמיכאל70גברים 77

'רמה גזכראוחיוןחנן70גברים 78

'רמה בזכרפטרציטרון70גברים 79

מיכאל גרבר65גברים 'רמה אזכרגרבררפאל70גברים 80

65גברים 'רמה אזכרמרוםיהושוע75גברים 81

'רמה אנקבהברונרניצן18-30נשים 82



רמת התחרותמגדרשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס
קטגוריה 

בזוגות
בת הזוג/שם בןקטגוריה במעורביםבת הזוג/שם בן

אדיר ברבי35זוגות מעורבים נקבהנולהקרן65נשים 83

חנה פרידמן45נשים 'רמה בנקבהוארףמירי'נשים ב84

מירי וארב45נשים 'רמה בנקבהפרידמןחנה חנצי'נשים ב85

רני לפלר45זוגות מעורבים ליבי מש35נשים 'רמה אנקבהשלוקתרין'נשים ב86

45זוגות מעורבים 45נשים 'רמה בנקבההגרמגי'נשים ב87

55זוגות מעורבים 'רמה בנקבהפורתרבקה'נשים ב88


