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רומן גורניך30גברים זכרדרעירן30גברים 1
ניר דקל30גברים זכרגפןשחר30גברים 2
זכריקיררבינא35גברים 3
אלעד בן יהודה 35גברים זכרשיפריןדורון35גברים 4
זכרקנצוקר איתמר35גברים 5
שחר גפן30גברים זכרדקלניר35גברים 6
35Alonaזוגות מעורבים 35גברים זכרוקסלרודים35גברים 7
דניאל לאה35זוגות מעורבים ניר אינגר35גברים זכרשמשחן35גברים 8
רן דרעי30גברים זכרגורניךרומן35גברים 9

זכרלוישלומי40גברים 10
ילנה דובינסקי40זוגות מעורבים דורון שיפרין35גברים זכרבן יהודהאלעד40גברים 11
זכריניבגוטמן40גברים 12
זכרויסרניר 40גברים 13
זכרערןליבושור40גברים 14
זכררןשחר40גברים 15
זכרקרסיקרון40גברים 16
זכרדמבינסקיאיליה40גברים 17
זכרארזמאירסון45גברים 18
זכרשטריתיריב45גברים 19
לוי עופר45גברים זכרדודאופיר45גברים 20
זכרדוקןאורן45גברים 21
אייל דבוראזכרפרדיבוחבוט45גברים 22
עודד לוין45גברים זכרזאביאיציק45גברים 23
זאבי איציק45גברים זכרלויןעודד45גברים 24
פרקלסקי דני45גברים זכראהרונוביץדניאל45גברים 25
זכרברזיליתום45גברים 26
זכרנתןסלמנדר45גברים 27
אלונה גוכפלד45זוגות מעורבים זכרונטורהישי45גברים 28
זכרנירקמחי45גברים 29
זכראברמוביץיריב45גברים 30
זכררבינוביץראובן45גברים 31
רותי אידלמן50זוגות מעורבים אלי כהן50גברים זכררוניעזרן50גברים 32
סבטלנה40זוגות מעורבים זכרכרמיאילן50גברים 33
45גברים זכראור-ברגיא50גברים 34
זכרגבריאלגלר50גברים 35
זכרגבעאסף50גברים 36
זכרארזאשכנזי50גברים 37
אייל בליט50גברים זכרסידימיכאל50גברים 38
זכרערןליבוביץ50גברים 39
זכררנילפלר50גברים 40
זכרברודירוברט50גברים 41
ירון דיאמנט50גברים זכראשדניר50גברים 42
דניאל אהרונוביץ50גברים זכרפרקלסקידני50גברים 43
מחפש45זוגות מעורבים מיכאל סידי45גברים זכראיילבליץ50גברים 44
מחפש45זוגות מעורבים מחפש45גברים זכררונןשפירא50גברים 45
זכרלויעופר50גברים 46
זכרתובלאבי50גברים 47
לירון45זוגות מעורבים זכרגבאימישל50גברים 48
50גברים זכרזלניקדוד50גברים 49
זכרפרמןטל50גברים 50
פרדי בוחבוטזכראיילדבורא50גברים 51
זכרזהר-בראביב50גברים 52
זכראסףאוחיון50גברים 53
זכרלויענר יהונתן55גברים 54
זכרכהןאן מישל'ג55גברים 55
ניר אשד50גברים זכרדיאמנטירון55גברים 56
זכרבן סדוןיוסי   55גברים 57
יוסי כהן55גברים זכרגרשוןקיגל55גברים 58
זכרגבאיציון55גברים 59
זכראביגרין55גברים 60
מאיה גוכפלד35זוגות מעורבים זכרגליקמןצביקה55גברים 61
אשמח לפרטנר זכרדרורסופר55גברים 62
זכרבידרמןדיויד55גברים 63
זכרליבנהזאב60גברים 64
60גברים זכראטצולדפרנק60גברים 65
שגית משגב55זוגות מעורבים זכרוינשטייןפליקס60גברים 66
ילנה בולופולסקי40זוגות מעורבים זכרגריןרוני60גברים 67
זכרברקירון60גברים 68
קרן טלמור50זוגות מעורבים סלבה פורשיין60גברים זכרויינשטוקפיליפ60גברים 69
60Meir Pokshivkaגברים זכר60DanielAronovicגברים 70
תמיר אמיתי60גברים זכרקליגמשה60גברים 71
זכרתמיראמיתי60גברים 72
זכרחייםאון65גברים 73
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מחפשמחפש65גברים זכרבן מאיריואל65גברים 74
65גברים זכרזייץבוריס65גברים 75
זכרמיקיזרגרי65גברים 76
דניאל אהרונוביץ60גברים זכרפוקשיבקהמאיר65גברים 77
זכרשיפטןרוני65גברים 78
בסן יעקב65גברים זכרפייבליעקב65גברים 79
זכראבינועםבלוך65גברים 80
  רוני גרין60גברים זכררוניגולדמן70גברים 81
זכריצחקדקל70גברים 82
ברברה צור70זוגות מעורבים זכרראובןדרבסי70גברים 83
זכרברלוביץאילן70גברים 84
משה ויינרייך70גברים זכראופקדוב70גברים 85
זכריוסימילצקי70גברים 86
פאני וייס70זוגות מעורבים זכרמוטיפרץ70גברים 87
יעקב פייבלזכרבסןיעקב70גברים 88
 אלכס בלום70גברים זכראבישמואלי70גברים 89
אבי שמואלי70גברים זכרבלוםאלכס70גברים 90
רפאל גרברזכרגרברמיכאל70גברים 91
אופק דוב70גברים זכרויינרייךמשה75גברים 92
75גברים זכרישראל'ורג'ג75גברים 93
35נשים נקבהמריםגרוסמן35נשים 94
35זוגות מעורבים רותי אילדמן35נשים נקבהגוכפלדמאיה35נשים 95
רוני גרין נקבהבלופולסקיילנה40נשים 96
אלעד40זוגות מעורבים לירון40נשים נקבהילנהדובינסקי40נשים 97
נקבהמרגליתמירי40נשים 98
אילן כרמי40זוגות מעורבים נקבהקולודייסבטלנה40נשים 99

חן שמש 35זוגות מעורבים נקבהדניאלשפירא45נשים 100
ישי ונטורה 45זוגות מעורבים נקבהגוטפרידאלונה45נשים 101
מישל גבאי45זוגות מעורבים ילנה דובינסקי40נשים נקבהלנגסנרלירון45נשים 102
נקבהמעודיקרן50נשים 103
פיליפ וינשטוק50זוגות מעורבים נקבהטלמורקרן50נשים 104
נקבהברקעדי50נשים 105
נקבהבכרמדי50נשים 106
נקבהשלושרית55נשים 107
55זוגות מעורבים 55נשים נקבהרחלטהר55נשים 108
נקבהפורתרבקה55נשים 109
55Marjie Moshonנשים נקבהוייסדבי55נשים 110
55זוגות מעורבים 55נשים נקבהשלוקתרין55נשים 111
55Debbie Weissנשים נקבהמרגימושון 55נשים 112
55זוגות מעורבים נקבהמשגבשגית55נשים 113
נקבהישירות65נשים 114
קרן טלמור50נשים נקבהמילינריליאן'ג65נשים 115
ראובן דרסבי70זוגות מעורבים נקבהצורברברה70נשים 116
עזרן רוני50זוגות מעורבים מחפש70נשים נקבהרותיאידלמן70נשים 117
70Moti peretzזוגות מעורבים 75נשים נקבהוייספאני75נשים 118


