
תחרויותמועדוןשםמיקוםקטגוריה
התוצאה
 הגבוהה

התוצאה 
נקודותשיש לשפר

610067428אסא תל אביבהדר חלבה1
59364408חבל מודיעיןענבל טויג2
58456350אסא תל אביביערה סגל3
58155344השרוןיעל כספי1
4850314חבל מודיעיןעופרי יעקבי2
54025153גלילשירה זילברמן-טישלר3
69567407לב השרון מנשהרונה גרנט1
610743374עמק חפרמיקה סלע2
31060222חבל מודיעיןנופר ידגר3
69156366לב השרון מנשהגאיה מצפון1
67863362אסא תל אביביעל רביד2
67262337אסא תל אביבתמר חלבה3

D16B13154חבל מודיעיןענבר יעקבי
66447275חבל מודיעיןעינב שביב1
5651158יזרעאלגאיה שדמי2

D18B
69276405יזרעאלעומר סט1
68571396השרוןבר קלקשטיין2
58771394גלילבר זריהן3
65345 6גלילמיכל שקד1
77658329יזרעאלגאיה אילן2
67259323גלילקטרינה יופה3
4720278אסא טכניון חיפהנועה נוימן5
6108101521אסא טכניון חיפההילה איילי1
710387473אסא תל אביבמאיה מצגר2
79080422לב השרון מנשהנעה ברבינג3
69179417יזרעאלאיילת פלג-רייבי4

D21B

D21C

נועה תעלה למקום הראשון אם תשיג  68 נק׳ ובתנאי 
שמיכל לא תשיג יותר מ- 65 נק׳. קטרינה תעבור את 

גאיה אם היא תשיג 65 נק׳ וגאיה לא תשיג יותר מ- 58 
נק׳

מקומות 1 ו- 2 הוכרעו. איילת תעבור את נעה אם תשיג 
לפחות 84 נק׳ ובתנאי שנעה לא תשיג יותר מ- 80 נק׳

D18Aרק שתי נווטות יעלו לפודיום

שתי הנווטות בקטגוריה זו  לא יגיעו למינימום הנדרש כדי להכנס לדירוג

D21A
בר ק. חייבת כל תוצאה מעל 81  נק׳ ובתנאי שעומר לא 
תשיג יותר מאשר 76 נק׳. בר ז. חייבת כל תוצאה מעל 
72 נק׳ ובתנאי שתהיה 2 נק׳ גדולה יותר מזו של בר ק.

זה כנראה יהיה הסדר בסוף אם כי נופר חייבת 
להשתתף בצוריאל אחרת לא תגיע למינימום תחרויות 

לדירוג

יעל צריכה כל תוצאמ מעל 68 נק׳ ובתנאי שגאיה לא 
תשיג יומר מ- 56 נק׳

ענבר היא היחידה  שתזכה לפודיום במידה ותשתתף 

הערות / מסקנות

D12זה כנראה יהיה הסדר בסוף

D14A
כל תוצאה של עופרי שתהיה גדולה בלפחות 31 נק׳ מזו 

של יעל תעלה אותה למקום הראשון. הפודיום מובטח 
לשלושתן

D14B

D16A



D35178470394ראשון לציוןלודמילה גלוזשטיין
D35278172376אסא תל אביבאניה גרינברג
D35365651260גלילטטיאנה שצרבנין
D401710087469אסא תל אביבנעמי רביד
D40259481436אסא תל אביביעל סגל
D403710179431חבל מודיעיןקרן הלחמי
D451710194490לב השרון מנשהתמר מייר-גור
D45279984462חבל מודיעיןמיכל שביב
D45379373433לב השרון מנשהענת מאיר
D50179073420השרוןשרון נוסבוים
D50268973403גלילאורית ריינהרץ
D50378178397לב השרון מנשהענת שחר-נוימן
D55168977407השרוןיעל ליפמן
D5524960354יזרעאלנעמה זילברשטיין
D55377757323גלילטניה סיאיילב
D601710091476אסא טכניון חיפהסבטלנה סטפנוב
D60278680428טכניון כרמלסופיה מאירקוביץ
D60367664359גלילזהבה לוינקרון
D60477267347חבל מודיעיןרות אלוש

D65A178266381חבל מודיעיןליסה משלי
D65A24780261אסא תל אביבדליה רביד
D65A34850257גליללובוב לפושנר
D65B14990272חבל מודיעיןצפי נטיף
D7516116100538לב השרון מנשהאנדרה קוצר
D752710675431יזרעאלרוני דה-קוסטה
H121612486523עמק חפרזכר פלויאן
H12251001349עמק חפרניר גפן
H12357734298עמק חפריותם סופר
H12467341271לב השרון מנשהאיתן לדרר

H14A17110105533טכניון כרמלרונן שוב
H14A2711291494אסא תל אביביואב בר-גד
H14A3610986490טכניון כרמלניב יקיר
H14B1510656414עמק חפרנועם רוטשילד
H14B2510457385עמק חפרליאור ברוך

רק שני משתתפים והכל הוכרע

לובוב תעקוף את דליה אם היא תשיג 4 נק׳ יותר ממנה

רק משתתפת אחת בקטגוריה זו

רק שתי משתתפות והכל סגור

מקומות 1 ו- 2 סגורים. איתן יעקוף את יותם אם ישיג 
לפחות 60 נק׳ ובתנאי שיותם לא ישיג יותר מ- 34 נק׳

מקום ראשון סגור. ניב יעקוף את יואב אם ישיג לפחות 
91 נק׳ ובתנאי שיואב לא ישיג יותר ממנו

מקום 1 סגור. קרן יכולה לעבור את סיגל אם תשיג 84 
נק׳ ובתנאי שסיגל לא תשיג יותר מ- 81 נק׳

הקטגוריה הוכרעה

ענת תעקוף את אורית אם תשיג לפחות 85 נק׳ ובתנאי 
שאורית לא תשיג יותר מ- 73 נק׳

הקטגוריה הוכרעה

מקומות 1 ו- 2 סגורים כבר. רות תעקוף את זהבה אם 
תשיג לפחות 80 נק׳ ובתנאי שזהבה לא תשיג יותר מ- 

64 נק׳

הקטגוריה הוכרעה



H16A16129103575השרוןיובל קלקשטיין
H16A27112103534לב השרון מנשהשחר יוגב
H16A3611177451אסא תל אביבשי שפר
H16A469682445אסא תל אביבמקסים טייטר
H16B169881432גלילדרור רייינהרץ
H16B268053339גלילבר מעיין
H16B367546305גלילאריאל צינדר
H18A1710299506עמק חפרסהר אשל
H18A259982463גליליהונתן לוינסון
H18A379180426טכניון כרמלמעיין לוי
H18A469277423השרוןעמרי נוסבוים
H18B14730248לב השרון מנשהאלדד עפרון
H18B23820228חבל מודיעיןאורן סרגה
H18B33880224לב השרון מנשהעידו ברן
H21A16104101514יזרעאלניצן יסעור
H21A2610799513לב השרון מנשהפלג מצפון
H21A3710594492חבל מודיעיןאיתי מנור
H21B1710294498עמק חפריקיר גולדנר
H21B2610097492יזרעאלעמר כחל
H21B3710387465חבל מודיעיןדביר שכטר
H21B4610082460השרוןארם יעקבי
H21C1610498506אסא טכניון חיפהאורי דבש
H21C259169392השרוןנדב קלקשטיין
H21C358767383חבל מודיעיןיואב בן-דור
H35A169277425השרוןדניאל גריף
H35A258369374אסא תל אביבזף סגל
H35A368169373אסא תל אביבנועם רביד
H35A458066371יזרעאלניר יסעור
H35B1610781470גלילאלכסנדר קוזלוב
H35B2610288470אסא תל אביבליאור קרול
H35B358270374חבל מודיעיןיוני יעקבי
H35B441000372טכניון כרמליובל ברג
H40169484445יזרעאלתומר ויינר
H40279384442לב השרון מנשהחגי לדרר
H40378984429גלילדן צ׳יזיק
H405Vytenis Benetis41000370לב השרון מנשה

המקום הראשון סגור. בין זף, נועם וניר  הכל פתוח ומי 
שישיג יותר נקודות, מעל רף ה- 70יסיים שני. לניר 

הסיכויים הגבוהים ביותר להתקדם בגלל הניקוד שעליו 
לשפר [66 לעומת 69 של האחרים]

כדי לשפר את ה- 470 נק׳ אלכסנדר צריך להשיג 
לפחות 82 נק׳ ואילו ליאור צריך לפחות 89 נק׳. יובל 

יעבור את שניהם אם ישיג 99 נק׳

חגי יעבור את תומר אם ישיג לפחות 88 נק׳ ובתנאי 
שתומר לא ישיג יותר מ- 84 נק׳. הנווט הליטאי, 

ויטניס,יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 75 נק׳ 
ובתנאי שתומר לא ישיג יותר מ- 84 נק׳ וחגי לא יותר מ- 

פלג יעקוף את ניצן אם ישיג לפחות 100 נק׳ ובתנאי 
שניצן לא ישיג יותר מ- 101 נק׳

עמר יעקוף את יקיר אם ישיג לפחות 104 נק׳ ובתנאי 
שיקיר לא ישיג יותר מ- 94 נק׳. ארם יעקוף את דביר 

אם ישיג לפחות 88 נק׳ ובתנאי שדביר לא ישיג יותר מ- 
87 נק׳

המקום הראשון סגור. יואב יעקוף את נדב אם ישיג 
לפחות 77 נק׳ ובתנאי שנדב לא ישיג יותר מ- 69 נק׳

מקומות 1 ו- 2 סגורים. מקסים יעקוף את שי אם ישיג 
לפחות 89 נק׳ ובתנאי ששי לא ישיג יותר מ- 77 נק׳

הקטגוריה הוכרעה

מקומות 1 ו- 2 סגורים. עמרי יעקוף את מעיין אם ישיג 
לפחות 80 נק׳ ובתנאי שמעיין לא ישיג יותר ממנו

אורן ועידו חייבים להשתתף אחרת לא יגיעו למינימום 
השתתפות



H451710286476ראשון לציוןולרי גלוזשטיין
H452710291472לב השרון מנשהאליק אבידן
H45378780413עמק חפרסיון יוגב
H45551051402לב השרון מנשהעומר פלג

H50A1710295493לב השרון מנשהעופר גרנט
H50A2710294492חבל מודיעיןאלי סרגה
H50A369587454אסא תל אביבפבל לויצקי
H50A841050383לב השרון מנשהאדי כצמן
H50B1610885472השרוןשי כספי
H50B2710365419גלילשלומי סלומון
H50B369177416לב השרון מנשהדן סרוקה
H55179882450גלילפבל יופה
H55279682442יזרעאלשי סט
H55369971437יזרעאלאיציק עמר
H55479377435חבל מודיעיןנתי שמע
H55579480431חבל מודיעיןגיל שכטר

H60A179989468חבל מודיעיןעמית ויינר
H60A269685463השרוןרפי הימן
H60A379586461לב השרון מנשהדוידי סגל
H60A469587457גלילעוזי אבנר
H60B1710095490אסא טכניון חיפהולרי סטפנוב
H60B2710195488לב השרון מנשהעזרא ברקאי
H60B379371404לב השרון מנשהיונתן בר-יהודה
H651710898508חבל מודיעיןאבנר הלחמי
H652610693486אסא תל אביבדורון קינר
H653710080449ראשון לציוןשלמה רז
H65479587446גלילג׳ים פרישפלס
H701710177451ראשון לציוןישראל קורנברג
H70279371394יזרעאליעקב אילן
H70378073383גלילעופר אביטל
H7515105101513ראשון לציוןיונתן דביר
H75279966402גלילסמיון גופשטיין
H75359569393יזרעאלעוזי שווייצר
H75441000374לב השרון מנשהצביקה דודלזק

מקומות ראשון ושני סגורים. ג׳ים יעלה למקום השלישי 
אם ישיג מעל 90 נק׳ ובתנאי ששלמה לא ישיג יותר מ- 

80 נק׳

המקום הראשון סגור. עופר יעלה למקום השני אם ישיג 
לפחות 85 נק׳ ובתנאי שיעקב לא ישיג יותר מ- 71 נק׳

המקום הראשון סגור. צביקה יעלה למקום השני אם 
ישיג לפחות 28 נק׳ ובתנאי שסמיון לא ישיג יותר מ- 66 

נק׳

עומר יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 75 נק׳ 
ובתנאי שולרי לא ישיג יותר מ-  86 נק׳. הוא יעלה 

למקום השניאם ישיג לפחות 73 נק׳ ובתנאי שאליק לא 
ישיג יותר מ- 91 נק׳

אלי יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 96 נק׳ 
ובתנאי שעופר לא ישיג יותר מ- 95 נק׳.אדי יעלה למקום 

השלישי אם ישיג לפחות 71 נק׳ ופבל לא ישיג יותר מ- 
87 נק׳. כדי לעלות למקום ראשון או שני הוא צריך 

דן יעלה למקום השני אם ישיג לפחות 81 נק׳ ובתנאי 
ששלומי לא ישיג יותר מ- 65 נק׳

שי יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 91 נק׳ ובתנאי 
שפבל לא ישיג יותר מ- 82 נק׳. איציק יעקוף את שי אם 
ישיג 76 נק׳ ושי לא ישיג יותר מ- 82 נק׳. נתי יעקוף את 

איציק אםישיג לפחות 80 נק׳ ובתנאי שאיציק לא ישיג 
יותר מ- 71 נק׳. גיל יעקוף את נתי אם ישיג לפחות 82 

רפי יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 91 נק׳ 
ובתנאי שעמית לא ישיג יותר מ- 89 נק׳. דויודי יעקוף את 

רפיאם ישיג לפחות 89 נק׳ ובתנאי שרפי לא ישיג יותר 
מ- 85 נק׳. עוזי יעקוף את דוידי אם ישיג לפחות 92 נק׳ 

עזרא יעלה למקום הראשון אם ישיג לפחות 97 נק׳ 
וולרי לא ישיג יותר מ- 95 נק׳


