
צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iצהוב2הפועל שדות יםזתומר ששון

הפועל שדות יםזרוי לוי

הפועל שדות יםזאורי אלמקאיס

הפועל שדות יםנגל צוקרמן

IIסגול3הפועל שדות יםזפלג חסון

הפועל שדות יםזגלעד קאין

הפועל שדות יםזתומר כץ

הפועל שדות יםנמעין שמש

IIIבורדו1הפועל שדות יםזאמיתי חן

הפועל שדות יםזאביב אסרף

הפועל שדות יםזיוגב אלקלעי

הפועל שדות יםנבר צוקרמן

IVאפור4הפועל שדות יםזכפיר בר

הפועל שדות יםזשחר אלמקאיס

הפועל שדות יםזאמיר תדמור

הפועל שדות יםננגה להב

Vורוד5הפועל שדות יםזיואב ברזילי

הפועל שדות יםזעידו ברזילי

הפועל שדות יםזים ביליה

הפועל שדות יםנאתנה לרנר

VIלבן6הפועל שדות יםזעמית לרר

הפועל שדות יםזסוף ראון

הפועל שדות יםזקרן קרטיה

הפועל שדות יםנאורי תורגמן

VIIכתום1ספורטאי מכבי אשדודזיניב גלזר

ספורטאי מכבי אשדודbאורי שתיוי

ספורטאי מכבי אשדודזשון ריסלר

ספורטאי מכבי אשדודניהב פירוז

VIII אדום1הפועל תל אביב מועדון ימיזאורי שרויט

הפועל תל אביב מועדון ימיזיובל ברנון

הפועל תל אביב מועדון ימיזרועי לויטן

הפועל תל אביב מועדון ימינסיני פוטפוב

IX21ספורטאי מכבי אשדודזאליעד מקדש

ספורטאי מכבי אשדודזגלב טולסטוקייב

ספורטאי מכבי אשדודזאורי שושן

ספורטאי מכבי אשדודנמאיה פילניק
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אופטימיסט בינ"ל



Xשחור1הפועל זבולון עכוזאורי בן צבי

הפועל זבולון עכוזראם מגן

הפועל זבולון עכוזאלעד דהן

הפועל זבולון עכונתהילה סידאס

XIירוק2הפועל זבולון עכוזארז חיון

הפועל זבולון עכוזעומר בן סימון

הפועל זבולון עכוזמאור עמר

הפועל זבולון עכונליאם טייב

XIIכחול2הפועל תל אביב מועדון ימיזנטע רוז

הפועל תל אביב מועדון ימיזרן רבינוביץ

הפועל תל אביב מועדון ימיזיונתן עינב

הפועל תל אביב מועדון ימיננטע פירסטטר

XIIIתכלת3הפועל זבולון עכוזאמרי מלכה

הפועל זבולון עכוזאלון עומר

הפועל זבולון עכוזעידו מאירי

הפועל זבולון עכונהגר דמתי

אליפות קבוצות 2017
שדות ים 15/09/2017 

אופטימיסט בינ"ל



צבעקבוצהמועדוןמיןשם איש הצוותמועדוןמיןשם ההגאימקום

Iלבן2הפועל שדות יםזיואב רוזהפועל שדות יםזמאור עבו

הפועל שדות יםזטל הרריהפועל שדות יםזניתאי חסון

הפועל שדות יםנעומר ביליההפועל שדות יםנצוף זמט 

IIצהוב1הפועל שדות יםזנועם חומריהפועל שדות יםזטל שדה

הפועל שדות יםזגיא ששוןהפועל שדות יםזעמית ביליה

הפועל שדות יםניעל שטייגמןהפועל שדות יםנלינוי קורן

IIIכתום4הפועל שדות יםניולי ברוךהפועל שדות יםניהל ולך

הפועל שדות יםזדלב איסקהפועל שדות יםנשי קקון

הפועל שדות יםזעידו רוטמןהפועל שדות יםנדן פרויליך

שחור3הפועל שדות יםנירדן איסקהפועל שדות יםנאורן יעקב

IVהפועל שדות יםזיואב כהןהפועל שדות יםזאיל לוין

הפועל שדות יםזערן אבישרהפועל שדות יםזרואי סנדובסקי

אליפות קבוצות 2017
15/09/2017 שדות ים 
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צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iצהוב1הפועל נהריהזים לאובר

הפועל נהריהזאורי סלע
הפועל נהריהזדור חדאד

IIכתום2הפועל שדות יםזגיא צור

מועדון השייט אילתזזהר חרובי
הפועל שדות יםזנדב בלומנטל

IIIלבן1הפועל שדות יםזהוד בן חורין

הפועל שדות יםזגיל סהר
הפועל שדות יםזשחר יעקב

שחור3הפועל שדות יםזעומרי שקד

IVהפועל שדות יםזאייל סמל

הפועל שדות יםזעידו ולך

אליפות קבוצות 2017
 15/09/2017 שדות ים 

לייזר



נפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק
615לבןצצצללל2שדות ים לבן1שדות ים צהוב1420
1219צהובל+10צצצלל1שדות ים לבןנהריה צהובלייזר2
1423צהובלצלללצצצ6שדות ים לבן2שדות ים צהובאאופט3
1026סגולווווסססס5שדות ים ורוד3שדות ים סגולבאופט4
1422כחול11כ1ככ1כ2תל אביב כחול1אשדוד 1גאופט5
1026בורדואאאאבבבב4שדות ים אפור1שדות ים בורדוגאופט6
819כתוםש+6שככשכ4שדות ים כתום3שדות ים שחור7420
912כחולששכככש2שדות ים כתום3שדות ים שחורלייזר8
1026כתוםששששככככ2אשדוד כתום1עכו שחוראאופט9
1026אדוםייייאאאא1תל אביב אדום2עכו ירוק באופט10
1026בורדותתתתבבבב3עכו תכלת1שדות ים בורדוגאופט11
1620אפוראכככאאכא2תל אביב כחול4שדות ים אפורגאופט12
912צהובששצצצש3שדות ים שחור1שדות ים צהוב13420
813צהובששצצשצ3שדות ים שחורנהריה צהובלייזר14
1026לבןששששלללל1עכו שחור6שדות ים לבןאאופט15
1222ורודיויייווו2עכו ירוק 5שדות ים ורודבאופט16
1026בורדוככככבבבב2תל אביב כחול1שדות ים בורדוגאופט17
1418אפורתתאאתתאא3עכו תכלת4שדות ים אפורגאופט18
7לבןככלכלל4שדות ים כתום2שדות ים לבן19420
1010כתוםלכלככל2שדות ים כתום1שדות ים לבןלייזר20

1026צהובששששצצצצ1עכו שחור2שדות ים צהובאאופט21
14סגולאאאססססא1תל אביב אדום3שדות ים סגולבאופט22
14כחולתתכתכככת2תל אביב כחול3עכו תכלתגאופט23
10בורדוששששבבבב1אשדוד 11שדות ים בורדוגאופט24
6לבןשששללל3שדות ים שחור2שדות ים לבן25420
8לבןשלששלל3שדות ים שחור1שדות ים לבןלייזר26

11צהובכככצכצצצ2אשדוד כתום2שדות ים צהובאאופט27
10סגולייייסססס2עכו ירוק 3שדות ים סגולבאופט28
12אפור11א1א1אא1אשדוד 41שדות ים אפורגאופט29
9צהובצכככצצ4שדות ים כתום1שדות ים צהוב30420

8צהובצצככצצ2שדות ים כתוםנהריה צהובלייזר31
14לבןלככלכלל2אשדוד כתום6שדות ים לבןאאופט32
17ורודאואואווא1תל אביב אדום5שדות ים ורודבאופט33
112תתתת11ת11אשדוד 31עכו תכלתגאופט34

                            אליפות קבוצות 2017 סדר זינוקים 
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13סגולאסאאאססס4שדות ים אפור3שדות ים סגולגמראופט35
10בורדוללללבבבב6שדות ים לבן1שדות ים בורדוגמראופט36

16אפוראווואאוא4שדות ים אפור5שדות ים ורודגמראופט37
13סגולסבבבבססס1שדות ים בורדו3שדות ים סגולגמראופט38
19לבןצללללצצצ6שדות ים לבן2שדות ים צהובגמראופט39
10בורדואאאאבבבב4שדות ים אפור1שדות ים בורדוגמראופט40

13ורודלולללווו5שדות ים ורוד6שדות ים לבןגמראופט41

20צהובא+10א+10אא+10צצ+10צצ4שדות ים אפור2שדות ים צהובגמראופט42

22סגולוווסס+10וסס5שדות ים ורוד3שדות ים סגולגמראופט43
14צהובצבבבבצצצ1שדות ים בורדו2שדות ים צהובגמראופט44
16אפורלאלאלאלא4שדות ים אפור6שדות ים לבןגמראופט45
12צהובווצו+10וצצצ5שדות ים ורוד2שדות ים צהובגמראופט46

14סגולסללללססס6שדות ים לבן3שדות ים סגולגמראופט47

15בורדווובובו+10בב1שדות ים בורדו5שדות ים ורודגמראופט48

20צהובס+10צצצססצס3שדות ים סגול2שדות ים צהובגמראופט49


