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

טום לסוחין25גברים 'רמה גזכרעזבעלי18-30גברים 1

'רמה אזכרעידןגבע18-30גברים 2

'רמה גזכרחזןנדב18-30גברים 3

'רמה בזכרחדאדחגי18-30גברים 4

'רמה אזכרהורנראביב  אליהו18-30גברים 5

מחפש25גברים 'רמה בזכרבן דודשימי30גברים 6

רועי כהן35גברים 'רמה גזכרצבקביץ׳יאן30גברים 7

'רמה אזכריצחקוביץיאן30גברים 8

'רמה בזכראברמוביץיריב30גברים 9

35גברים 'רמה גזכרכהןרועי30גברים 10

'רמה גזכררוזינקנועם35גברים 11

מחפש שותפה45זוגות מעורבים אושרי כהן45גברים ,35גברים 'רמה גזכרגלעדהראל35גברים 12

35גברים 'רמה גזכרבן ברוך גיא35גברים 13

'רמה אזכרקנצוקר איתמר35גברים 14

'רמה אזכרקוביארליך35גברים 15

'רמה אזכרטרוסימובסלביק40גברים 16

'רמה גזכרגונזלסרודריגו40גברים 17

'רמה בזכרסופרתומר40גברים 18

מחפש35זוגות מעורבים מחפש35גברים 'רמה אזכררןשחר40גברים 19

35גברים 'רמה בזכררזיהורם 40גברים 20

'רמה בזכראדרידודי40גברים 21

'רמה גזכרגרוסאלון40גברים 22

'רמה גזכרכהןאושרי40גברים 23

'רמה גזכרטוילינאור45גברים 24

'רמה אזכרליםקני45גברים 25

'רמה בזכרלוירונן45גברים 26

'רמה אזכרדסקלליאור45גברים 27

35זוגות מעורבים דוד רזניק35גברים זכרלייזראליפלד45גברים 28

'רמה אזכרארזמאירסון45גברים 29

אופיר בדנני45גברים 'רמה בזכרמשהאיתן45גברים 30

'רמה אזכרקמחיניר45גברים 31

עדי קסיר35זוגות מעורבים 45גברים 'רמה אזכרמיכובוסקו45גברים 32

'רמה גזכרקורשייאאילן45גברים 33

'רמה אזכרסייבלג׳ורדן45גברים 34

45גברים 'רמה בזכרבן ישייוסי50גברים 35

זכרגבאימישל50גברים 36

'רמה אזכראיילדבורא50גברים 37

'רמה אזכרגבריאלגלר50גברים 38

45Avi greenגברים זכרגריןאילן50גברים 39

משה איתן45גברים 'רמה בזכרבדנניאופיר50גברים 40

'רמה אזכרזהר-בראביב50גברים 41

שוקי צוקרון45גברים 'רמה אזכרלויעופר50גברים 42

עופר לוי 45גברים 'רמה בזכרצוקרוןשוקי50גברים 43

'רמה אזכראשדניר50גברים 44

55זוגות מעורבים 45גברים 'רמה גזכרגולדשטייןסרחיו 50גברים 45

'רמה בזכרכץחגי50גברים 46

'רמה אזכר דיוויסאריק50גברים 47

לסר היללפלד35גברים 'רמה אזכרזלניקדוד50גברים 48

'רמה אזכררנילפלר50גברים 49

'רמה אזכראביגרין55גברים 50

'רמה אזכרגליקמןצביקה55גברים 51

'רמה אזכרשמעוןביטון60גברים 52

'רמה אזכריורםחן60גברים 53

ריקי סנני55זוגות מעורבים 'רמה אזכרויינשטוקפיליפ60גברים 54

'רמה בזכרכהןתמיר60גברים 55

'רמה בזכרנווהניסים60גברים 56

משה קליג55גברים זכרתמיראמיתי60גברים 57

 55Tamir amitayגברים 'רמה אזכרקליגמשה60גברים 58

זכרברקירון60גברים 59

'רמה אזכרבנימיןקרסגי65גברים 60

מטי ויסברגר65זוגות מעורבים זכרויסברגרהקטור65גברים 61

65גברים ,55גברים 'רמה אזכר65KenToltzגברים 62

בודדים65גברים 'רמה בזכראברהםזכאי65גברים 63

מוטי זרגרי65גברים 'רמה בזכראשכנזייצחק65גברים 64

איציק אשכנזי65גברים 'רמה בזכרזרגרימוטי65גברים 65

'רמה בזכרבאליןאריק65גברים 66

זכראבינועםבלוך65גברים 67

'רמה אזכרסיוןבני70גברים 68

'רמה אזכרבסןיעקב70גברים 69

'רמה אזכרברלוביץאילן70גברים 70
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בת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגות מעורביםבת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגותרמת התחרותמגדרשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס

ראובן דרבסי65גברים 'רמה אזכראבישמואלי70גברים 71

אבי שמואלי65גברים זכרראובןדרבסי70גברים 72

לילך דביר35נשים 'רמה גנקבהרקלרדינה18-30נשים 73

נקבהדבירלילך35נשים 74

וסקו מיכוב35זוגות מעורבים דנה פרבר35נשים 'רמה בנקבהעדיקסיר35נשים 75

45נשים 'רמה בנקבהשופקאלישבע45נשים 76

45נשים נקבהבלנקסטייסי45נשים 77

עדי קסיר45נשים נקבהפרברדנה50נשים 78

55נשים נקבהפורתרבקה55נשים 79

 55Rutiנשים 'רמה בנקבהגונזלזרוזה 60נשים 80

הקטור ויסברגר65זוגות מעורבים 55נשים נקבהויסברגרמטי65נשים 81

יעקוב פייבל65זוגות מעורבים 'רמה אנקבהישירות65נשים 82

מחפשת65זוגות מעורבים רוזה גונזלס55נשים 'רמה אנקבהרותיאידלמן70נשים 83

2 מתוך 2עמוד 


