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 ראשון לציון29.6.2012תוצאות לתחרות אליפות ישראל 

פינליםמיקוםכ"סה2מקצה 1מקצה שם האגודהשם המשתתף

קומפאונד 

2811D33131965011קשתי מכבי ראשוןסידורובסקי לאוניד

3014D3283216492קשתי מכבי ראשוןהלן פחטר

2516C2132531163633קשתות המאה ההינדי אופיר

2314C3173126294עמותת קשתי מודיעיןטהה טאופיק

1313B30931862754ארגון נכי צהלמנדלוביץ איתמר

1911C3143126266הפועל קשת הרצליהטרואפולסקי סטניסלב

3216D31031562572קשתי מכבי ראשוןשפי שניר

2913D3133076208קשתי מכבי ראשוןאיגורוב איליה

1717B2913005919הפועל קשת הרצליהאלהרר מקס

2415C200629928658510פלשת אריק קונוצין

1616B29927457311ארגון נכי צהלקרלין אופיר

110A26929055912ארגון נכי צהלאלברט זהר



2617C 200626828455213פלשת בלדר גרגורי

3115D24130254315קשתי מכבי ראשוןמושיק קוברסקי

1515B25226952116ארגון נכי צהלקצב חיים

716A27923951817ארגון נכי צהלחיון רפאל

1414B22523746218ארגון נכי צהלקיאלווה מרדכי

918A21122643719ארגון נכי צהלינוביץ שמעון

2213C24119343420עמותת קשתי מודיעיןדויטש פרדריק

817A15324539821ארגון נכי צהלינוביץ יורם

413A30730722הפועל קשת הרצליהפאל מרי

2010C29629623הפועל קשת הרצליהלנדו יעקב

1111B29129124ארגון נכי צהלמוסקוביץ דניאל

1818B29029025הפועל קשת הרצליהבסקקוב רומן

ריקרב גברים

102B2132132464511קשתות המאה המצקין גיא

204C 29431761123קשתי מכבי ראשוןדרוקמן קונסטנטין

182C29330860145קשתי מכבי ראשוןאלקולומברה דותן

248C29930260132קשתי מכבי ראשוןכץ ולרי

135B29429358754קשתי בית לחם הגליליתגופמן נתן



237C28630058666קשתי מכבי ראשוןקליינר הלל

124B2127330557877קשתות המאה השלגי ניר

193C28028356388קשתי מכבי ראשוןבלאיי מהרט

215C2682735419קשתי מכבי ראשוןזוברוביץ אלכסנדר

157B25523348810קשתי בית לחם הגליליתמקונן אמלקה

33A 24224448611ארגון נכי צהל ריקרב2מזרחי משה

66A23325148412הפועל קשת הרצליהפלדמן אריה

77A20027247213הפועל קשת הרצליהפרקש פטר

22A18727446114ארגון נכי צהלדרור עמית

55A24120844915הפועל קשת הרצליהמלמד יהונתן

168B23421444816קשתי בית לחם הגליליתנחום יניב

113B2122222144317קשתות המאה הצדוק עידו

11A24120044118ארגון נכי צהלאביב אברהם

91B200622320943219פלשת קזבצינסקי אלכסנדר

226C20322743020קשתי מכבי ראשוןספיבק אנטון

44A17019436421הפועל קשת הרצליהגולד אריק

88A17618636222עמותת קשתי מודיעיןדויטש עדיאל

171C15418333723קשתי מכבי ראשוןאבוביאן טיגרן



146B11115626724קשתי בית לחם הגליליתזיטובסקי איגור

251D966716325עמותת קשתי מודיעיןצחור בן

0ריקרב נשים

14D2124024848811קשתות המאה הכהן ענבר

25D22520943422קשתי בית לחם הגליליתסבטי הגר

36D18918937833קשתי מכבי ראשוןבוידק מריה

0קשת עירומה

119A24723948613ארגון נכי צהלאליעז בן ציון

319C20127948024הפועל קשת הרצליהסבן שמואל

419D 23922045932עמותת קשתי מודיעיןדימנשטיין יורי

620B2123521444941קשתות המאה היהודה עובדיה

219B1841803645הפועל קשת הרצליהאדרי מרקו

520A213656926קשתות המאה האן בנציון'ג

0קדטים

49D27028555511קשתי מכבי ראשוןרייסין מאיה

19A26626052623קשתי מכבי ראשוןוולף קווין

29B24123547632קשתי מכבי ראשוןספקטור יולי

39C1241823064קשתי מכבי ראשוןעמון דודי



0קומפאונד'  מ30

220D2732985711ארגון נכי צהלבורשטיין אליהו

2021103123קשתי מכבי ראשוןדוד גמבר4

2041703742קשתי מכבי ראשוןשמואל מקונן5

0ריקרב'  מ30

722B213062805861קשתות המאה השני איתי

823B2682585262קשתי בית לחם הגליליתבידה דידיה

523A212552535083קשתות המאה הגולן שי

1022C2422635054קשתי בית לחם הגליליתנוהר עוז

1420D2612415025קשתי מכבי ראשוןאילן דבלסטון

1322D 2192324516קשתי מכבי ראשוןמסלניקוב מריה

422A211801793597קשתות המאה הבכר שלמה

924B1691212908קשתי בית לחם הגליליתחורי איברהים

1171382559קשתי מכבי ראשוןיהודה גמבר15

1123C 14210524710קשתי מכבי ראשוןשחר יוסי

624A2110613023611קשתות המאה האור-רוצבי טל

1224C12010722712קשתי מכבי ראשוןטורקניץ דור


