
TEE	TIME	3.4.18	- אליפות ישראל
מועדון ביתקטגוריהשם שחקןשעה
קיסריהMastersקידר עדי8:00
געשMastersאליוט גרג8:00
קיסריהMastersגלדסטון נתן8:00

געשMastersאילת גדעון8:10
קיסריהMastersהרעוז יעקב8:10
געשMastersשני מאיר8:10

קיסריהMastersירון ניר8:20
געשMastersלוין דן8:20
קיסריהMastersששון דוד8:20

קיסריהMastersמשה ראובני8:30
געשMastersנסיס משה8:30
קיסריהMastersפרץ אורי8:30

קיסריהMastersשקד בארי8:40
קיסריהMastersבוקריס מאיר8:40
קיסריהMastersרייטן פרד8:40

קיסריהMastersזנתי ניסים8:50
געשMastersאשכנזי איציק8:50
קיסריהMastersזקון ג'ף8:50

קיסריהMastersהאריס אנטוני9:00
קיסריהMastersסעדה פטריק9:00
קיסריהMastersאלמקייס סלומון9:00

געשMastersאלמגור שמואל9:10
קיסריהMastersאברג'יל קובי9:10
געשMastersסילבר אשלי9:10

געשMastersאליעזר שקדי9:20
געשMastersיוסף ערואטי9:20
קיסריהMastersדולט קואנישב9:20

קיסריהMastersשגיא אריק9:30
קיסריהMastersשנהב יואב9:30
קיסריהMastersבן אמו גיא9:30

קיסריהMastersשור ישראל9:40
געשMastersברדלי אלרין9:40
געשMastersזאנטקרן עמירם9:40

קיסריה Mastersבישקו רוי9:50
געשMastersסטצן יונתן9:50



קיסריהMastersפרידמן ליאו9:50

קיסריהMastersקאופמן בזיל10:00
קיסריהMastersבן אמיר לסלי10:00
געשMastersוויל סטיב10:00

קיסריהMastersאסייג מאיר10:10
געשMastersגרנות אלון10:10
קיסריהMastersאדלר ג'ורג'10:10

געשMastersדיאמנט ישראל10:20
געשMastersוינשטין הוגו10:20
קיסריהMastersפלדמן גרשון10:20

קיסריהMastersחיון מאיר10:30
קיסריהMastersמוטי כהן10:30
קיסריהMastersדויקו אסייג10:30

קיסריהAmateur	Midכהן איתמר10:40
קיסריהAmateur	Midיעקובי עזר10:40
קיסריהAmateur	Midלנואל איתי10:40

קיסריהAmateur	Midצאלח דודו10:50
קיסריהAmateur	Midחכם קובי10:50
קיסריהAmateur	Midברמן וורן10:50

קיסריהAmateur	Midמוסיקה דימה11:00
קיסריהAmateur	Midמורי אורן11:00
געשAmateur	Midפיינברג רועי11:00

געשAmateur	Midרבין גילי11:10
געשAmateur	Midדגן חן11:10
קיסריהAmateur	Midדריש גרג11:10

קיסריהAmateur	Midבר חמה איתן11:20
קיסריהAmateur	Midלוי אביב11:20
געשAmateur	Midבילדמן טל11:20



אליפות ישראל 2018
רשימת משתתפים לפי קטגוריה -	תחרות בימי שני ושלישי

מועדון ביתקטגוריהשםמס.
קיסריהMastersאברג'יל קובי1
קיסריהMastersאדלר ג'ורג'2
געשMastersאילת גדעון3
געשMastersאליוט גרג4
געשMastersאליעזר שקדי5
געשMastersאלמגור שמואל6
קיסריהMastersאלמקייס סלומון7
קיסריהMastersאסייג דויקו8
קיסריהMastersאסייג מאיר9

געשMastersאשכנזי איציק10
קיסריהMastersבוקריס מאיר11
קיסריהMastersבישקו רוי12
קיסריהMastersבן אמו גיא13
קיסריהMastersבן אמיר לסלי14
געשMastersברדלי אלרין15
קיסריהMastersגלדסטון נתן16
געשMastersגרנות אלון17
קיסריהMastersדולט קואנישב18
געשMastersדיאמנט ישראל19
קיסריהMastersהאריס אנטוני20
קיסריהMastersהרעוז יעקב21
געשMastersוויל סטיב22
געשMastersוינשטין הוגו23
געשMastersזאנטקרן עמירם24
קיסריהMastersזנתי ניסים25
קיסריהMastersזקון ג'ף26
קיסריהMastersחיון מאיר27
געשMastersיוסף ערואטי28
קיסריהMastersירון ניר29
געשMastersכהן מוטי30
געשMastersלוין דן31
קיסריהMastersמשה ראובני32
געשMastersנסיס משה33
געשMastersסטצן יונתן34
געשMastersסילבר אשלי35
קיסריהMastersסעדה פטריק36
קיסריהMastersפלדמן גרשון37
קיסריהMastersפרידמן ליאו38
קיסריהMastersפרץ אורי39
קיסריהMastersקאופמן בזיל40
קיסריהMastersקידר עדי41
קיסריהMastersרייטן פרד42
קיסריהMastersשגיא אריק43
קיסריה Mastersשור ישראל44
קיסריהMastersשנהב יואב45



געשMastersשני מאיר46
קיסריהMastersשקד בארי47
קיסריהMastersששון דוד48
געשAmateur	Midבילדמן טל49
קיסריהAmateur	Midבר חמה איתן50
קיסריהAmateur	Midברמן וורן51
געשAmateur	Midדגן חן52
קיסריהAmateur	Midדריש גרג53
קיסריהAmateur	Midחכם קובי54
קיסריהAmateur	Midיעקובי עזר55
קיסריהAmateur	Midכהן איתמר56
קיסריהAmateur	Midלוי אביב57
קיסריהAmateur	Midלנואל איתי58
קיסריהAmateur	Midמוסיקה דימה59
קיסריהAmateur	Midמורי אורן60
געשAmateur	Midפיינברג רועי61
קיסריהAmateur	Midצאלח דודו62
געשAmateur	Midרבין גילי63

תחרות נטו יום אחד -	יום שלישי
פולק ז'ול1
פלג רוני2
גילת תמיר3
סלאח ריזק4
ארבל יורם5
קיחל יורם6
לוי יהודה7
הרצוג מיקי8
בראל עידו9

סטוצקי אנדריי10
שפירא אמיתי11
לופו אסף12
מילר יוסי13
לוי אלברט14
קשני יוסי15
דרעי גיל16
ברנשטיין יורם17



תחרות נטו יום אחד -	יום שלישי
פולק ז'ול
פלג רוני

לופו אסף

סלאח ריזק
לוי יהודה

הרצוג מיקי

בראל עידו
סטוצקי אנדריי
שפירא אמיתי

מילר יוסי
לוי אלברט

קשני יוסי

ארבל יורם
גילת תמיר
קיחל יורם

דרעי גיל
ברנשטיין יורם


