
 תמונת מצב
 

 לקראת סוף שבוע של הכרעות, לא רבות, אבל בכל זאת הכרעות, לפניכם תמונת מצב בכל אחת מהקטגוריות.
 

 השנה יילקחו בחשבון לקביעת הדירוג הסופי את 8 [שמונה] התוצאות הטובות של כל נווט.
 כדאי לעיין בשיטת הניקוד בליגות השונות ב
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 המסמך בהחלט מכיל את כל הליגות: הליגה הרגלית, הליגה הרכובה וליגת המועדונים, וכן הסבר על אליפות

 המועדונים [תחרות השליחים].
 
 

 האפשרויות רבות יותר מאשר שנים קודמות מאחר שבסוף שבוע הקרוב שתי תחרויות ליגה
 

D12 1 גאיה מצפון [לב השרון מנשה] 687 נק׳ מקום  
  אריאל טל-מסינג [אסא תא] 576 נק׳ מקום 2

 הדר בק [עמק חפר] 213 נק׳ (מ-4 תחרויות בלבד)
 מקום 3

 תמר חלבה [אסא תא] 167 נק׳ (מ-3 תחרויות בלבד)
 מקום 4

 מאבק על המקום השלישי:
 תמר צריכה להשיג 47 נק׳ יותר מאשר

 הדר בשתי התחרויות.

D14 1 יעל רביד [אסא תא] 501 נק׳ מקום  
  טיאן טל-מסינג [אסא תא] 443 נק׳ מקום 2
  מעיין שביב [חבל מודיעין] 399 נק׳ מקום 3

 הכל סגור

D16A 1 עומר סט [יזרעאל] 440 נק׳ מקום  
  מעין אליאס [אסא תא] 419 נק׳ מקום 2

  ניצן שלו [אסא תא] 407 נק׳ מקום 3

  מאבק על המקום השני:
 ניצן צריכה להשיג 53 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שמעיין לא משיגה יותר
  מ- 43 נק׳ באף אחת מהן.

D16B 1 עינב שביב [חבל מודיעין] מקום  
  אליה מנור [חבל מודיעין] מקום 2

  הגר ריף [אסא תא] מקום 3

 הכל סגור

D21A 1 מרינה מאירקוביץ [אסא חיפה] 517 נק׳ מקום  
  קטרינה יופה {גליל] 505 נק׳ מקום 2

  אלינה סבילפה-סבו [עמק חפר] 457 נק׳ מקום 3

 מאבק על המקום הראשון:
 קטרינה צריכה להשיג 71 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שמרינה לא משיגה
 יותר מ- 60 נק׳ באף אחת מהן.

D21B 1 נועה נוימן [לב השרון מנשה] 707 נק׳ מקום  
  בר זריהן [גליל] 684 נק׳ מקןם 2

  נועה עבודי [חבל מודיעין] 673 נק׳ מקום 3

 מאבק על המקום השלישי:
 נועה עבודי צריכה להשיג 81 נק׳ באחת
 התחרויות ובתנאי שבר לא משיגה יותר

 מ- 72 נק׳ באף אחת מהן.

D21C 1 אסיה ורבין [אסא תא] 761 נק׳ מקום 
 רונה שקד [אסא חיפה] 758 נק׳ מקום 2

 גל יסעור [יזרעאל] 758 נק׳ מקום 3

 הכל פתוח
 הכל יכול לקרות
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D35 1 טטיאנה שצרבנין [גליל] 482 נק׳ מקום 
 לודמילה גלוזשטין [ראשל״צ] 454 נק׳ מקום 2

 רק שתי מתחרות בקטגוריה.
 הכל סגור.

 

D40 1 נעמי רביד [אסא תא]  699 נק׳ מקום 
 תמר מייר-גור [לב השרון מנשה] 679 נק׳ מקום 2

 ענת מאיר [טכניון כרמל] 609 נק׳ מקום 3
 איריס רביד [אסא תא] 603 נק׳ מקום 4

  מאבק על המקום השלישי:
 איריס צריכה להשיג 63 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שענת לא משיגה יותר
 מ- 64 נק׳ באף אחת מהן.

 

D45 1 מיכל שביב [חבל מודיעין] 618 נק׳ מקום 
 דפנה יוגב [לב השרון מנשה] 563 נק׳ מקום 2

 ענבר יסעור [יזרעאל] 516 נק׳ מקום 3

 הכל סגור.

D50 1 ענת שחר-נוימן [לב השרון מנשה] 629 נק׳ מקום 
 שרון נוסבוים [השרון] 570 נק׳ מקום 2
 גנית אשכנזי [יזרעאל] 388 נק׳ מקום 3

 הכל סגור.

D55 1 סבטלנה סטפנוב [אסא טכניון חיפה] 699 נק׳ מקום 
 יעל ליפמן [השרון] 576 נק׳ מקום 2

 רות אלוש [חבל מודיעין] 547 נק׳ מקום 3
 נעמה זילברשטיין [יזרעאל] 506 נק׳ (מ- 6 תחרויות

 בלבד) מקום 4

  מאבק על המקום השני:
 נעמה צריכה להשיג 71 נק׳ בשתי

 התחרויות ובתנאי שיעל לא משיגה יותר
 מ- 66 נק׳ באף אחת מהן.

D60 1 סופיה מאירקוביץ [טכניון כרמל] 726 נק׳ מקום 
 לובוב לפושנר [גליל] 553 נק׳ מקום 2

 ליסה משלי [חבל מודיעין] 550 נק׳ מקום 3

  מאבק על המקום השני:
 ליסה צריכה להשיג 67 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שלובוב לא משיגה
 יותר מ- 63 נק׳ באף אחת מהן.

D70 1 אנדרה קוצר [לב השרון מנשה] 1037 נק׳ מקום 
 מריה חנטקוב [השרון] 880 נק׳ מקום 2

 רוני דה קוסטה [יזרעאל] 505 נק׳ מקום 3

 הכל סגור.

H12 1 שחר יוגב [לב השרון מנשה] 1392 נק׳ מקום 
 יואב בר-גד [אסא תא] 689 נק׳ מקום 2

 דן בר [חבל מודיעין] 506 נק׳ (מ- 6 תחרויות בלבד)
  מקום 3

 מאבק על המקום השלישי:
 דן בר צריך להשיג 184 נק׳ בשתי

 התחרויות ובתנאי שיואב לא משיג יותר
 מ- 48 נק׳ באף אחת מהן.

 

H14 1 עמרי נוסבוים [השרון] 908 נק׳ מקום 
 יהונתן לוינסון [גליל] 806 נק׳ מקום 2

 יובל קלקשטיין [השרון] 756 נק׳ מקום 3

 הכל סגור.

H16A 1 פלג מצפון [לב השרון מנשה] 895 נק׳ מקום 
 טל זורע [אסא תא] 778 נק׳ מקום 2

 רועי אלפרט [טכניון כרמל] 751 נק׳ מקום 3

 הכל סגור.

H16B 1 מאבק על המקום השלישי: יער שמעיה [חבל מודיעין] 612 נק׳ מקום 



 איליה לישנקו [גליל] 529 נק׳ מקום 2
 אמיר שוורצמן [יזרעאל] 437 נק׳ (מ- 6 תחרויות בלבד)

  מקום 3

 אמיר צריך להשיג 93 נק׳ בשתי
 התחרויות ובתנאי שאיליה לא משיג יותר

 מ- 55 נק׳ באף אחת מהן.
 

H18A 1 מתן עברי [יזרעאל] 810 נק׳ מקום 
 רותם יוגב [לב השרון מנשה] 789 נק׳ מקום 2
 סלע זמיר [לב השרון מנשה] 788 נק׳ מקום 3

 מאבק על המקום השני:
 סלע צריך להשיג  95 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שרותם לא ישיג יותר
 מ- 90 נק׳ באף אחת מהן.

H21A 1 ניצן יסעור [יזרעאל] 853 נק׳ מקום 
 איתי מנור [חבל מודיעין] 777 נק׳ מקום 2

 אסף אבנר [גליל] 773 נק׳ מקום 3

 מאבק על המקום השני:
 אסף צריך 96 נק׳ באחת התחרויות

 ובתנאי שאיתי לא משיג יותר מ- 91 נק׳
 באף אחת מהן.

H21B 1 אלכסנדר קוזלוב [גליל] 662 נק׳ מקום 
 יבגני מאירקוביץ [טכניון כרמל] 636 נק׳ מקום 2
 אורי דבש [אסא טכניון חיפה] 617 נק׳ מקום 3

 יאיר שמלא [גליל] 614 נק׳ מקום 4

 מאבק על המקום השלישי:
 יאיר צריך להשיג 66 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שאורי לא משיג יותר
 מ- 69 נק׳ באף אחת מהן.

 

H21C 1 יקיר גולדנר [עמק חפר] 635 נק׳ מקום 
 יואב בן דור [אסא ירושלים] 610 נק׳ מקום 2

 יואב מה-טוב [אסא ירושלים] 543 נק׳ מקום 3
 דקל אברהם [יזרעאל] 475 נק׳ (מ- 6 תחרויות בלבד)

  מקום 4
 אורן שפירא [אסא טכניון חיפה] 465 נק׳ (מ- 6 תחרויות

  בלבד) מקום  5

 מאבק על המקום השני:
 דקל צריך להשיג 136 נק׳ בשתי

 התחרויות ואורן 146 נק׳ כדי לעבור את
 יואב בן-דור ובתנאי שזה לא ישיג יותר מ-

 62 נק׳ באף אחת מהן.
 מאבק על המקום השלישי:

 כנ״ל עם 69 נק׳, 79 נק׳ בהתאמה ויואב
 מה-טוב לא ישיג יותר מ- 51 נק׳.

 

H35A 1 ניר יסעור [יזרעאל] 655 נק׳ מקום 
 זף סגל [אסא תא] 646 נק׳ מקום 2

 נועם רביד [אסא תא] 546 נק׳ מקום 3
 חגי לדרר [לב השרון מנשה] 479 נק׳ (מ- 7 תחרויות

  בלבד) מקום 4

  מאבק על המקום הראשון:
 זף צריך להשיג 77 נק׳ באחת התחרויות

 ובתאי שניר לא משיג יותר מ- 77 נק׳
 באף אחת מהתחרויות.

 מאבק על המקום השלישי:
 חגי צריך להשיג 68 נק׳ באחת התחרויות

 ובתנאי שנועם לא משיג יותר מ- 63 נק׳
  באף אחת מהן

H35B 1 יובל ברג [טכניון כרמל] 806 נק׳ מקום 
 יואב שטיין [ראשל״צ] 699 נק׳ מקום 2

 נועם ריף [אסא תא] 607 נק׳ (מ- 7 תחרויות בלבד)
  מקום 3

 עומר פלג [לב השרון מנשה] 507 נק׳ (מ- 5 תחרויות
  בלבד) מקום 6

 מאבק על המקום השלישי והשני:
 עומר צריך להשיג 193 נק׳ בשתי

 התחרויות ובתנאי שיואב לא משיג יותר
 מ- 81 נק׳ באף אחת מהן.

 נועם צריך להשיג 93 נק׳ באחת
 התחרויות ובתנאי שיואב לא משיג יותר

 מ- 81 נק׳ באף אחת מהן ועומר לא משיג
 193 נק׳ כאמור למעלה.



 

H40 1 עודד ורבין [אסא תא] 602 נק׳ מקום 
 עופר גרנט [לב השרון מנשה] 555 נק׳ מקום 2

 אבי מינסקי [השרון] 535 נק׳ מקום 3
  שלו פלדמן [יזרעאל] 533 נק׳ מקום 4

 תומר ויינר [יזרעאל] 489 נק׳ (מ- 7 תחרויות בלבד)
  מקום 5

 המאבק על המקום השני והשלישי:
 תומר ויינר חייב להשיג 67 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שעופר לא משיג יותר
 מ- 57 נק׳ כדי להגיע למקום השני, או

 להשיג לפחות 47 נק׳ ובתנאי שאבי לא
 משיג יותר מ- 57 נק׳ אף הוא, כדי להגיע

 למקום השלישי.
 שלו חייב להשיג 59 נק׳ באחת התחרויות

 ובתנאי שאבי לא משיג יותר מ- 57 נק׳
 באף אחת מהן ותומר לא משיג יותר מ-

 47 נק׳.
 

H45 1 אלי סרגה [חבל מודיעין] 772 נק׳ מקום 
 רביב יוגב [לב השרון מנשה] 768 נק׳ מקום 2
 אדי כצמן [לב השרון מנשה] 755 נק׳ מקום 3

 המאבק על המקום הראשון:
 רביב חייב להשיג לפחות 89 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שאלי לא משיג יותר מ-
 87 נק׳ באף אחת מהן

 
 

H50A 1 אילן צוק [יזרעאל] 800 נק׳ מקום 
 נתי שמע [חבל מודיעין] 696 נק׳ מקום 2

 שאול ויסמן [חבל מודיעין] 652 נק׳ מקום 3
 

 הכל סגור

H50B 1 ולרי סטפנוב [אסא טכניון חיפה] 730 נק׳ מקום 
 יוסי שחר [חבל מודיעין] 640 נק׳ מקום 2

 יונתן בר יהודה [לב השרון מנשה] 574 נק׳ מקום 3
 שי כספי [השרון] 569 נק׳ (מ- 6 תחרויות בלבד) מקום 4

 המאבק על המקום הראשון והשני:
 שי חייב להשיג 162 נק׳ בשתי התחרויות

 יחד ובתנאי שולרי לא משיג יותר מ- 83
 נק׳ באף אחת מהן

 
 

H55 1 עוזי אבנר [גליל] 753 נק׳ מקום 
 עמית ויינר [חבל מודיעין] 731 נק׳ מקום 2

 פבל יופה [גליל] 725 נק׳ מקום 3

 המאבק על המקום השני:
 פבל צריך להשיג 93 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שעמית  לא משיג יותר
 מ- 87 נק׳ באף אחת מהן

 
 

H60 1 מאיר בן-שטרית [יזרעאל] 742 נק׳ מקום 
 ולדימיר פדוסין [אסא תא] 728 נק׳ מקום 2

 איתיאל תלם [חבל מודיעין] 701 נק׳ מקום 3
 
 

 הכל סגור.
 
 
 

H65 1 מאבק על המקום השלישי: אבנר הלחמי [חבל מודיעין] 824 נק׳ מקום 



 ג׳ים פרישפלס [גליל] 753 נק׳ מקום 2
 ישראל קורנברג [ראשל״צ] 687 נק׳ מקום 3

 עופר אביטל [גליל] 676 נק׳ מקום 4

 עופר צריך להשיג 87 נק׳ באחת
 התחרויות ובתנאי שישראל לא משיג יותר

 מ- 69 נק׳ באף אחת מהן.
 

H70 1 משה רביד [אסא תא] 542 נק׳ מקום 
 עודד לוין [עמק חפר] 477 נק׳ מקום 2

 אלכס פרידמן [אסא תא] 427 נק׳ מקום 3
 סמיון גופשטיין [גליל] 421 נק׳ מקום 4

 גיורא גולדהכט [עמק חפר] 380 נק׳ (מ-6 תחרויות
  בלבד) מקום 6

 דוד ברג [טכניון כרמל] 374 נק׳ (מ- 5 תחרויות בלבד)
  מקום 7

 מאבק על המקום השלישי:
 סמיון צריך להשיג 43 נק׳ באחת

  התחרויות ובתנאי שאלכס לא משיג יותר
 מ- 46 נק׳ באף אחת מהן.

 גיורא ודוד צריכים להשיג 48 נק׳ ו- 54
 נק׳ בשתי התחרויות בהתאמה ובתנאי
 שאלכס לא משיג יותר מ- 46 נק׳ באף

 אחת מהן.
 מאבק על המקום השני:

 גיורא ודוד צריכים להשיג 98 נק׳ ו- 104
 נק׳ בשתי התחרויות בהתאמה ובתנאי
 שעודד לא משיג יותר מ- 51 נק׳ באף

 אחת מהן.
 

H75 1 עמוס קוצר [לב השרון מנשה] 586 נק׳ מקום 
 מנחם מינסקי [השרון] 554 נק׳ (מ- 7 תחרויות בלבד)

 מקום 2
 אלישע אולייניק [לב השרון מנשה] 381 נק׳ מקום 3

 המאבק על המקום הראשון:
 מנחם חייב להשיג 33 נק׳ באחת

 התחרויות ובתנאי שעמוס לא משיג יותר
 מ- 56 נק׳ באף אחת מהן

 

  
 נשמח לקבל הערות בפורום


