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הערותסה"כמקצה 2מקצה 1מועדוןשם משתתף
קומפאונד - 50 מטר

בית הלוחם ירושלים311327638ארגון נכי צה"למנדלוביץ איתמר
332297629ראשון לציוןסידורובסקי ליאוניד

בית הלוחם ירושלים319309628ארגון נכי צה"לאלברט זהר
בית הלוחם ירושלים309300609ארגון נכי צה"לפרנק קליאווה
בית הלוחם חיפה307298605ארגון נכי צה"לבראון ישראל

בית הלוחם חיפה305292597ארגון נכי צה"לכהן שלמה
בית הלוחם חיפה292295587ארגון נכי צה"לכהן גבי
בית הלוחם חיפה276292568ארגון נכי צה"לחיון רפי

בית הלוחם חיפה305292597ארגון נכי צה"למרק אלי
בית הלוחם ירושלים260260520ארגון נכי צה"למזרחי משה (2)

בית הלוחם חיפה265231496ארגון נכי צה"לשימחני ישי
בית הלוחם חיפה221217438ארגון נכי צה"לקרלין אופיר

327327ראשון לציוןנוה איל
181136317ראשון לציוןספיבק אנטון

304304ראשון לציוןיוגב עופר

קומפאונד נשים - 50 מטר
273272545ראשון לציוןוולרשטיין פולינה

ריקרב - 70 מטר
305306611ראשון לציוןאלקולומברה דותן

309292601בית לחם הגליליתגופמן נתן
281300581ראשון לציוןקליינר הלל

286292578ראשון לציוןשלגי ניר
270300570ראשון לציוןוולף קווין

287281568בית לחם הגליליתסיונדה אנדריי
277284561ראשון לציוןכץ ולרי

276280556ראשון לציוןבלאי מיהרט
251271522ראשון לציוןספקטור יולי

238266504בית לחם הגליליתנחוםן יניב
242246488בית לחם הגליליתמקונן אמלאקה

בית הלוחם ירושלים238243481ארגון נכי צה"לאברהם אביב
172225397קשתות המאה ה-21שני איתי
164140304בית לחם הגליליתידגר רעי

176176בית לחם הגליליתצור צביקה
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ריקרב נשים - 70 מטר

281272553ראשון לציוןרייסין מאיה
264257521ראשון לציוןיצהר מוריה

234183417בית לחם הגליליתסבטי הגר
144167311בית לחם הגליליתיגר מתן
190112302בית לחם הגליליתעוז נוהר

סניור/מתחילים - 30 מטר
בית הלוחם חיפה296277573ארגון נכי צה"ליוסי שטח

281275556ראשון לציוןטסלר מיכה
276278554ראשון לציוןכץ טומס

בית הלוחם חיפה278272550ארגון נכי צה"לאבינון דני
233239472ראשון לציוןבסודו גדי

226228454בית לחם הגליליתסי וייס
180219399ראשון לציוןלוי פלג

בית הלוחם חיפה198191389ארגון נכי צה"לאליעז בן ציון
167209376ראשון לציוןמרשה טוביה
185187372ראשון לציוןפילייב דניאל

165144309ראשון לציוןבן יחזקאל ניתאי
בית הלוחם ירושלים2660266ארגון נכי צה"לבורשטיין אליהו
113130243ראשון לציוןמסלניקוב מריה

72 חיצים18 מטר
301312613בית לחם הגליליתקצנבוגן רותם
307305612בית לחם הגליליתקלמנוביץ אודי

307283590בית לחם הגליליתאבו דהב נשאתי
292286578בית לחם הגליליתחילף אחמד

275270545בית לחם הגליליתסעדיה עבדאללה
230254484בית לחם הגליליתגינדה טל

225247472בית לחם הגליליתשינפלד אבינועם
212186398בית לחם הגליליתיגר מרייטה
125125בית לחם הגליליתשקד איתי
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60 חיציםריקרב - 18 מטר

229224453קשתות המאה ה-21שץ דניאל
211224435קשתות המאה ה-21מצקין אלה

213221434קשתות המאה ה-21ציפורי אלדד
219185404קשתות המאה ה-21אבן יהונתן
195182377קשתות המאה ה-21רביד אלון
19090280קשתות המאה ה-21יוגב איתי

60 חיציםמתחילים - 18 מטר
246251497קשתות המאה ה-21חזן יובל

147107254קשתות המאה ה-21אייל תמר

60 חיציםקשת עירומה - 18 מטר
234197431קשתות המאה ה-21טל אביב

205193398קשתות המאה ה-21גלזר אורי
116149265קשתות המאה ה-21כדרא מאיר
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