
 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 5 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:00      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:06.12 2005 הפועל באר טוביה ענבר שלח 0

01:04.89 2006 הפועל ירושלים לינוי ניסן 1

01:03.98 2004 מכבי חיפה אביה דורון 2

01:03.51 2005 הפועל בת ים אופיר רכאח 3

01:01.72 2001 מכבי כפר המכביה מאי לווי 4

01:03.39 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 5

01:03.54 2003 מכבי חיפה רז הראל 6

01:04.30 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 7

01:05.17 2004 הפועל בת ים מיקה ביביטקו 8

01:06.81 2003 מכבי חיפה רומי אטוס 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 5 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:02      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:10.84 2004 הפועל דולפין נתניה גיא שלגל 0

01:10.06 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 1

01:09.68 2004 הפועל פתח תקווה כדור מים קארין גוכשטיין 2

01:09.02 2004 הפועל אולימפ נתניה מאי דניאלוב 3

01:06.94 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 4

01:08.81 2006 מכבי וייסגל גלי קוקס-מעגן 5

01:09.55 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 6

01:10.03 2002 מכבי פ.מ. רעות נעם שגב 7

01:10.25 2004 בני הרצליה איה אברהם 8

01:10.93 2003 SEALS מכבי ראשון לציון רותם כהן 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 5 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:04      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:18.07 1998 פראלימפי יוליה גורדיצ'וק 0

01:14.72 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 1

01:13.52 2005 מכבי שוהם יעל לביא 2

01:11.58 2005 הפועל ג'מים אילת נועה הולצמן 3

01:10.94 2003 SEALS מכבי ראשון לציון דנה פניגר 4

01:11.55 2005 מכבי כפר המכביה שירה מירום 5

01:13.26 2005 SEALS מכבי ראשון לציון שלי פרברוביץ 6

01:14.61 2003 הפועל עירוני הוד השרון לייה גורדון 7

01:14.95 2006 מכבי כפר המכביה נועה גרין אבן טל 8
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Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 6 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:06      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:57.21 2004 הפועל פליפר חדרה דביר קינן 0

00:56.83 2001 הפועל דולפין נתניה אריק קיצ‘ב 1

00:56.16 2001 מכבי קרית ביאליק מקסים ציפרוב 2

00:55.76 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 3

00:54.52 2001 מכבי קרית ביאליק דן קונין 4

00:54.59 2001 ירושלים רבתי ליאור מזרחי 5

00:57.02 2003 מכבי קרית אונו מור זיידרמן 6

00:57.35 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 7

00:57.45 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 8

00:57.46 2004 מכבי חיפה בשאר אבו חרש 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 6 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 2      17:08      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.07 2003 מכבי כפר המכביה אופק חנש 0

00:59.55 1999 מכבי חיפה בן שמואלי 1

00:59.09 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 2

00:58.24 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 3

00:57.59 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 4

00:58.13 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג' 5

00:58.82 2002 הפועל כפר סבא ב. ב. מואמן מנסור 6

00:59.40 2003 מכבי חיפה איתן מוזיקנסקי 7

00:59.73 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 8

01:00.60 2004 הפועל פליפר חדרה שי דקלו 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 6 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 3            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

01:00.18 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 3

00:59.69 2004 מכבי כפר המכביה עידן שומסקי 4

01:00.08 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 5

01:00.18 2005 מכבי כפר המכביה שביט שקלים 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:12      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:36.40 2002 מכבי פ.מ. רעות מיה אנגלנדר 0

04:35.96 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 1

04:33.66 2001 מכבי פ.מ. רעות גלי זילברברג 2

04:25.87 2003 הפועל עירוני הוד השרון אורין גבלן 3

04:24.32 2003 מכבי פ.מ. רעות נגה זילברברג 4

04:25.85 2004 הפועל בת ים בקי פוזדנר 5

04:33.50 2005 הפועל בת ים רומי חביב 6

04:33.82 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 7

04:36.88 2001 הפועל פתח תקווה כדור מים שחר לייזר 8

04:54.86 2006 מכבי קרית אונו עופרי כהן 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:18      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:54.65 2001 הפועל עירוני הוד השרון סיוון שטרנפלד 0

04:53.65 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 1

04:52.33 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 2

04:44.39 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. עדן גולדנברג 3

04:39.58 2005 הפועל נס ציונה תום מיניס 4

04:46.46 2000 הפועל עירוני הוד השרון נטע גבלן 5

04:48.57 2000 הפועל בת ים אביטל פליישמן 6

04:50.61 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 7

04:52.86 2003 מכבי כפר המכביה שלי ארז 8

04:55.49 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:24      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:05.29 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 0

04:04.57 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 1

04:02.77 2000 מכבי פ.מ. רעות גיא פרימיס 2

04:01.39 2003 הפועל ירושלים יונתן אחדות 3

03:50.79 2000 מכבי קרית ביאליק בר סולובייציק 4

04:00.85 1998 בני הרצליה מתן רודיטי 5

04:01.55 2002 הפועל בת ים אור טל 6

04:02.98 2001 מכבי פ.מ. רעות כליל הלוי 7

04:05.12 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 8

04:06.86 2000 מכבי קרית אונו עדו גל 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      17:30      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:25.52 2004 הפועל גליל עליון צור ביטון 0

04:23.28 2003 הפועל ירושלים איתי אטיאס 1

04:17.90 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 2

04:15.07 2003 מכבי קרית ביאליק ירין תורג‘מן 3

04:07.82 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 4

04:08.74 2002 הפועל בת ים זיו כהן 5

04:17.20 2004 מכבי וייסגל ירון מנטין 6

04:17.93 2004 הפועל עמק חפר אסף אריאל 7

04:22.09 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 8

04:24.02 2003 בני הרצליה שמעון אלואשוילי 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 9 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:36      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:08.49 2003 הפועל ג'מים אילת תמר שוורץ 0

01:07.35 2003 הפועל פליפר חדרה נטע אוסישקין 1

01:06.87 2000 הפועל דולפין נתניה איריס פאור 2

01:05.15 1997 מכבי פ.מ. רעות שחר מנחם 3

01:02.07 2002 מכבי חיפה אביב ברזלי 4

01:04.89 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 5

01:06.74 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 6

01:07.23 2003 מכבי חיפה נועה בירנבאום 7

01:07.70 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 8

01:08.75 2002 הפועל דולפין נתניה מיקה רבינוביץ 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 9 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:38      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:10.42 2005 הפועל באר טוביה ענבר שלח 0

01:09.87 2003 מכבי קרית אונו רומי ניצן 1

01:09.46 2004 מכבי חיפה הילה ילין 2

01:09.35 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 3

01:08.80 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 4

01:08.83 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 5

01:09.35 2007 הפועל חולון עופרי קמר 6

01:09.46 2007 הפועל עמק חפר הילה אור 7

01:09.97 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 8

01:10.66 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 9 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:40      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:18.30 2004 הפועל אולימפ נתניה ליה זסלבסקי 0

01:13.22 2003 הפועל עירוני הוד השרון תמר עמית 1

01:12.45 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 2

01:11.23 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 3

01:10.83 2003 מכבי פ.מ. רעות מעיין נגר 4

01:11.08 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 5

01:11.25 2002 הפועל דולפין נתניה מאיה בן דוד 6

01:11.84 2007 מכבי כפר המכביה אימונג אמי גו 7

01:12.46 2003 SEALS מכבי ראשון לציון נטע פניגר 8

9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 10 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:02.54 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 0

00:58.54 1993 הפועל דולפין נתניה דוד גמבורג 1

00:57.60 2000 הפועל ירושלים בוריס טברובסקי 2

00:56.20 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 3

00:55.07 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 4

00:55.93 1992 מכבי אשדוד יעקב טומרקין 5

00:56.92 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 6

00:57.20 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 7

00:58.11 2004 מכבי וייסגל איתי שוקר 8

00:58.83 2001 הפועל דולפין נתניה אריאל חוזמן 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 10 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.47 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 0

01:00.84 2004 מכבי קרית אונו נבו בינו 1

01:00.44 2003 מכבי קרית אונו יובל אשד 2

01:00.13 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 3

00:59.96 2004 הפועל פליפר חדרה אלכס סדנין 4

01:00.04 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 5

01:00.24 2002 מכבי חיפה דניאל וולקוב 6

01:00.61 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סטפן אומלצינקו 7

01:01.38 2004 הפועל שחייני הנגב תומר שוסטר 8

01:07.22 2004 הפועל קרית טבעון רום ביתן 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 10 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

01:05.39 2003 הפועל באר טוביה ניק סובולב 1

01:03.99 2004 מכבי חיפה אלדר קומפיינץ 2

01:03.68 2004 הפועל עירוני הוד השרון נדב שפלר 3

01:03.37 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 4

01:03.51 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 5

01:03.99 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 6

01:04.35 2004 הפועל אולימפ נתניה דן רוטנברג 7

01:05.57 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 8

9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 11 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:50      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:03.14 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 0

02:51.38 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 1

02:47.11 2006 הפועל גליל עליון גל אבלס 2

02:45.64 2003 מכבי חיפה בר גורן 3

02:30.96 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

02:44.52 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 5

02:45.92 2005 הפועל ירושלים עינב רונן 6

02:48.89 2007 הפועל בית איל אלמה גלסמן 7

02:54.59 2005 מכבי נהריה עתליה מלר 8

02:57.42 2008 מכבי נהריה צוף גרטופסקי 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 11 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:54      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:04.18 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אביב פינטר 0

03:02.39 2007 מכבי פ.מ. רעות לאה גולר 1

03:00.48 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 2

02:58.21 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 3

02:57.78 2006 הפועל באר טוביה קים גרשקוביץ 4

02:58.13 2006 הפועל עמק חפר עמית בליך בנדט 5

02:59.54 2005 מכבי נהריה מיה מילר 6

03:01.71 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 7

03:02.88 2007 SEALS מכבי ראשון לציון קדושה שירה 8

03:03.23 2003 הפועל אולימפ נתניה מילנה ליאפוסטין 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 12 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 1      18:00      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:37.89 2003 הפועל אולימפ נתניה תומר שרעבי 0

02:31.47 2004 הפועל בת ים ים בכר 1

02:25.89 2002 מכבי חיפה שמואל וייסבורג 2

02:23.23 2004 מכבי כפר המכביה ג‘ואי לווי 3

02:17.31 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 4

02:21.88 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 5

02:23.96 1999 הפועל דולפין נתניה תומר גולדפדן 6

02:26.24 2002 הפועל דולפין נתניה 7 יעקבי עמית

02:31.37 2004 מכבי חיפה אנדריי וורונוב 8

02:32.95 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 12 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 2      18:04      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:36.47 2004 הפועל דולפין נתניה רוברט גולדרין 0

02:36.25 2003 מכבי שוהם זיו הרפז 1

02:35.49 2006 הפועל עמק חפר נועם שגב 2

02:33.97 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 3

02:33.23 2004 הפועל עירוני הוד השרון יונתן סופיר 4

02:33.86 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 5

02:34.52 2004 הפועל דולפין נתניה חן מולר 6

02:35.49 2004 מכבי וייסגל גל ניב 7

02:36.44 2005 מכבי פ.מ. רעות דביר ישראל שחף 8

02:38.53 2003 הפועל עירוני הוד השרון עומר לניר 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 13 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      18:10      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.03 2003 הפועל ג'מים אילת מורגן קולי דוסט 0

00:27.73 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 1

00:27.11 2003 הפועל פליפר חדרה נטע אוסישקין 2

00:26.60 2001 הפועל דולפין נתניה ג‘סיקה שפילקו 3

00:26.04 1997 הפועל דולפין נתניה זוהר שיקלר 4

00:26.45 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 5

00:26.82 2005 הפועל בת ים יובל סגל 6

00:27.67 2003 בני הרצליה הגר אגמון 7

00:27.97 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 8

00:28.03 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 13 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      18:12      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.69 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 0

00:28.67 2001 הפועל פתח תקווה כדור מים שחר לייזר 1

00:28.63 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 2

00:28.56 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 3

00:28.32 2005 הפועל באר טוביה ענבר שלח 4

00:28.50 2005 הפועל נס ציונה תום מיניס 5

00:28.56 2003 מכבי קרית אונו רומי ניצן 6

00:28.63 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 7

00:28.68 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 8

00:28.75 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 13 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      18:14      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:29.60 2004 הפועל פליפר חדרה אמלי דרוז 0

00:29.38 2006 הפועל ג'מים אילת יערה גורן 1

00:29.26 2003 הפועל שחייני הנגב נועם שדה 2

00:29.18 2005 SEALS מכבי ראשון לציון פולינה רוזיצקי 3

00:28.99 2004 הפועל אולימפ נתניה מאי דניאלוב 4

00:29.00 2004 הפועל דולפין נתניה נועה חן 5

00:29.18 2008 SEALS מכבי ראשון לציון דוריה גורלסקי 6

00:29.36 2003 מכבי קרית אונו שירה אשכנזי 7

00:29.47 2003 הפועל פתח תקווה כדור מים גליה סולקין 8

00:29.65 2006 הפועל דולפין נתניה עומר רוה 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 14 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      18:16      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:23.82 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 0

00:23.72 2001 הפועל בית שמש מיכאל סמירנוב 1

00:23.64 2003 הפועל דולפין נתניה בנג'מין דנמן 2

00:23.31 1997 מכבי אשדוד זיו קלונטרוב 3

00:22.75 1991 הפועל דולפין נתניה מרקוס ג‘ון שלזינגר 4

00:23.28 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 5

00:23.59 2000 מכבי פ.מ. רעות גיא פרימיס 6

00:23.67 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 7

00:23.72 2001 מכבי חיפה עילי כהן 8

00:24.07 2002 הפועל דולפין נתניה יונתן מולצ‘נוב 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 14 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      18:18      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:24.57 2004 SEALS מכבי ראשון לציון עומרי לוי 0

00:24.49 2002 הפועל דולפין נתניה גל שלגל 1

00:24.26 2002 הפועל בת ים אור טל 2

00:24.21 2000 הפועל דולפין נתניה איהם נאסר 3

00:24.10 2003 מכבי נהריה תמיר יוסף 4

00:24.12 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 5

00:24.23 2001 הפועל בת ים ארתור גלוזמן 6

00:24.50 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 7

00:24.58 2004 מכבי קרית ביאליק טל יחביץ 8

00:25.12 2003 הפועל דולפין נתניה רותם שגיא 9



 

 

 

 

Start list: 30/03/2021

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021
משחה 14 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      18:20      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:25.16 2001 הפועל דולפין נתניה אריאל חוזמן 0

00:25.03 2004 מכבי כפר המכביה עידן שומסקי 1

00:24.90 2004 מכבי כפר המכביה אייל פרויד 2

00:24.90 2001 מכבי חיפה אריאל קורובוב 3

00:24.61 2000 מכבי קרית ביאליק למר רודוב 4

00:24.65 1999 מכבי קרית ביאליק מייקל מיטלמן 5

00:24.88 2001 מכבי כפר המכביה רועי הרפז 6

00:24.90 2004 מכבי פ.מ. רעות עידו צוק 7

00:25.02 2002 הפועל עמק חפר לוטם טופילד 8

00:25.17 2004 מכבי כפר המכביה אוהד קים 9


