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

ערן באזוב35גברים 'רמה גזכרסניורעדן18-30גברים 1

'רמה אזכרקראוסאיתמר18-30גברים 2

נוה הנדרי'רמה בזכרקימהשי18-30גברים 3

אולג קורשונוב25גברים 'רמה בזכרלסוחיןטום18-30גברים 4

איתי ינאי 25גברים 'רמה גזכרפולקניב18-30גברים 5

שי קימה25גברים 'רמה בזכרהנדרינווה18-30גברים 6

ניב פולק25גברים 'רמה גזכרינאיאיתי18-30גברים 7

'רמה אזכרבורמןדניאל18-30גברים 8

אדיר ברבי25גברים 'רמה אזכרעידןגבע18-30גברים 9

טום לסוחין25גברים 'רמה גזכרעזבעלי18-30גברים 10

טום לסוחין25גברים 'רמה בזכרקורשונובאולג30גברים 11

'רמה ג',רמה בזכרגולדברגאיתי30גברים 12

25גברים 'רמה בזכראמיריהונתן 30גברים 13

שלומי גולדשטיין25גברים 'רמה אזכרגפןשחר30גברים 14

'רמה בזכראילןקוניקוב35גברים 15

אורי נדאל45גברים 'רמה אזכרשלומישיר35גברים 16

איתי גולדברג35גברים 'רמה גזכרשפיראנועם35גברים 17

קובי ארליך35גברים 'רמה אזכרדקלניר35גברים 18

'רמה בזכרצביאליניר35גברים 19

עדן סניור35גברים 'רמה גזכרבאזובערן35גברים 20

'רמה בזכראבירםברק35גברים 21

מחפש שחקנית45זוגות מעורבים ניר ציפורי35גברים 'רמה גזכרגלעדהראל35גברים 22

'רמה בזכרזאיצבויטלי35גברים 23

'רמה בזכרגנדז׳הרומן35גברים 24

אלכס רוזנברג35גברים 'רמה בזכראוחיוןיניב35גברים 25

ניר דקל35גברים 'רמה אזכרקוביארליך35גברים 26

'רמה ב',רמה אזכרבוריסזילברמן40גברים 27

'רמה אזכרטרוסימובסלביק40גברים 28

'רמה אזכראייזןתומר40גברים 29

'רמה אזכרקאשינאור40גברים 30

יועד לוי45גברים ,35גברים 'רמה גזכרנמנידרור40גברים 31

עידן בלחסן45גברים 'רמה אזכררבינוביץראובן40גברים 32

35גברים 'רמה בזכרסגלינון40גברים 33

'רמה גזכרשוורצבורדאדוארד40גברים 34

'רמה גזכרגרוספלדאלכס40גברים 35

'רמה אזכרקרסיקרון40גברים 36

זיו משה35גברים 'רמה בזכרמאיראורן40גברים 37

זכרנמטולדיסלב40גברים 38

'רמה בזכרפרידמןגיא40גברים 39

זכרבן משהאריק40גברים 40

'רמה גזכרקרוטיינסקיארקדי40גברים 41

45גברים 'רמה גזכרלוייועד45גברים 42

ערן ליבוביץ45גברים 'רמה אזכרליעוזנאור45גברים 43

שלומי שיר35גברים 'רמה בזכראורינדל45גברים 44

'רמה אזכראלהררצחי 45גברים 45

גיא פרידמן'רמה בזכרשנפיראלק45גברים 46

'רמה בזכררוזנברגאלכס45גברים 47

⁰'רמה גזכראלוןדקר45גברים 48

45גברים 'רמה אזכרבלחסןעידן45גברים 49

פרקלסקי דני45גברים 'רמה אזכראהרונוביץדניאל45גברים 50

'רמה אזכרנתןסלמנדר45גברים 51

'רמה אזכרמיכובוסקו45גברים 52

רמי רוזן45גברים 'רמה בזכריהודהאייל45גברים 53

'רמה אזכרסייבלג׳ורדן45גברים 54

אריאל אברהמוב45גברים 'רמה אזכרתמירלוינגר45גברים 55

זכרגולדשטייןשלומי45גברים 56

תמיר לווינגר45גברים 'רמה בזכראברהמובאריאל45גברים 57

'רמה ב',רמה אזכראברמוביץיריב45גברים 58

'רמה אזכרארזמאירסון45גברים 59

'רמה אזכרקמחיניר45גברים 60

מחפש45זוגות מעורבים אורן מאיר45גברים 'רמה בזכרזיומשה45גברים 61

רו קרסיק35גברים 'רמה אזכרולדימירימפולסקי50גברים 62

זכרגבעאסף50גברים 63

'רמה אזכרברודירוברט50גברים 64

ליעוז נאור45זוגות מעורבים 'רמה אזכרערןליבוביץ50גברים 65

'רמה גזכרנירטל50גברים 66

'רמה אזכראיילדבורא50גברים 67

'רמה אזכרנירלוי50גברים 68

'רמה בזכרדגדורון50גברים 69

אסף גבע'רמה אזכראסףאוחיון50גברים 70
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אין לי בת זוג55זוגות מעורבים .. אין לי בן זוג55גברים 'רמה גזכרציפוריניר50גברים 71

יוסי שליו55גברים זכראמסלםיחיאל50גברים 72

'רמה אזכררנילפלר50גברים 73

דניאל ארונוביץ45גברים 'רמה אזכרפרקלסקידני50גברים 74

55גברים זכרגרשוןרונן55גברים 75

'רמה אזכרבן סדוןיוסי   55גברים 76

חגית פילדמן55זוגות מעורבים ירון דיאמנט55גברים 'רמה אזכרדרורסופר55גברים 77

דרור סופר55גברים 'רמה אזכרדיאמנטירון55גברים 78

זכרלויענר יהונתן55גברים 79

'רמה בזכרגולןדני55גברים 80

ארקדי שטכמן55נשים 'רמה אזכרנווהיצחק60גברים 81

'רמה אזכרשכטמןארקדי60גברים 82

וסילי55גברים 'רמה אזכראליטולדנו60גברים 83

רונן גרשון55גברים 'רמה אזכראסףאצלאן60גברים 84

אלי טולדנו65גברים זכרושוקוסילי60גברים 85

'רמה אזכרקליגמשה60גברים 86

אייל יהודה45גברים 'רמה אזכררוזןרמי60גברים 87

יחיאל אמסלם 55גברים זכרשליויוסי60גברים 88

'רמה אזכרברקירון60גברים 89

 65Need a partnerגברים 'רמה בזכר65KenToltzגברים 90

'רמה אזכראבינועםבלוך65גברים 91

נולהזכרשיפטןרוני65גברים 92

'רמה אזכראבישמואלי70גברים 93

65גברים 'רמה אזכריצחקדקל70גברים 94

'רמה אזכרגרבררפאל70גברים 95

זכרמרוםיהושוע75גברים 96

'רמה אנקבהשמעוןאופיר18-30נשים 97

הראל גלעד35זוגות מעורבים 'רמה אנקבהברונרניצן18-30נשים 98

משה זיו45זוגות מעורבים 'רמה בנקבהצמחדיקלה 40נשים 99

'רמה אנקבהמרגליתמירי40נשים 100

'רמה בנקבהפרידמןחנה חנצי45נשים 101

'רמה ב',רמה אנקבהיוקליס-לאופרפמלה45נשים 102

אייל יהודה45זוגות מעורבים עדי ברק45נשים 'רמה בנקבהענתיפוקס45נשים 103

ענתי פוקס45נשים 'רמה אנקבהברקעדי50נשים 104

רוני שיפטן65זוגות מעורבים נקבהנולהקרן65נשים 105
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