
צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iהפועל נהריהזיונתן אטלס

כחול2הפועל נהריהזעידו רחמני
הפועל גנוסר/ מגל אל גלזאבישי עמר

IIהפועל נהריהזמאור בן ארוש

ירוק1הפועל נהריהזיואב כפיר
הפועל נהריהזדור חדאד

IIIהפועל שדות יםזזהר חרובי

אדום1הפועל שדות יםזגיל סהר
הפועל שדות יםנשי קקון

ספורטאי מכבי אשדודזנועם כהן

IVשחור1ספורטאי מכבי אשדודזליאור אוסטוב

ספורטאי מכבי אשדודזשגיא רם

Vהפועל שדות יםזעמית ששון

צהוב2הפועל שדות יםזיוגב אלקלעי

הפועל שדות יםנעתליה דנדקר

VIהפועל שדות יםזדין ביקל

תכלת3הפועל שדות יםזנדב בלומנטל

הפועל שדות יםננופר אדלמן

אליפות קבוצות 2018
 13/10/2018 שדות ים 

לייזר



צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iהפועל שדות יםזרוי לוי

לבן 42הפועל שדות יםזתומר ששון

הפועל שדות יםזאורי אלמקאיס

הפועל שדות יםננגה להב

IIהפועל שדות יםזפלג חסון

לבן 11הפועל שדות יםזקרן קרטיה

הפועל שדות יםזכפיר בר

הפועל שדות יםנמעין שמש

IIIהפועל שדות יםזאביב אסרף

לבן 33הפועל שדות יםזתומר כץ

הפועל שדות יםזשחר אלמקאיס

הפועל שדות יםנאתנה לרנר

IVהפועל תל אביבזיובל ברנון

אדוםהפועל תל אביבזניר רבינוביץ

הפועל תל אביבזיהלי אבני

הפועל תל אביבנרומי מלכי

Vהפועל זבולון עכוזאלעד דהן

כתום1הפועל זבולון עכוזראם מגן

הפועל זבולון עכוזאורי בן צבי

הפועל זבולון עכונתהילה סידס

VIהפועל שדות יםזעידו ברזילי

סגול5הפועל שדות יםזאמיר תדמור

הפועל שדות יםזאיתי עינבר

הפועל שדות יםנליה לוגובאי

VIIספורטאי מכבי אשדודזאורי שושן

ורודספורטאי מכבי אשדודזסיימון מרחסין

ספורטאי מכבי אשדודזנווה מזרחי

ספורטאי מכבי אשדודנאליס גלזר

VIIIהפועל שדות יםזים ביליה

שחור2הפועל שדות יםזיואב ברזילי

הפועל שדות יםזיובל שבת

הפועל שדות יםנבר צוקרמן

IXהפועל זבולון עכונצוף דהן

תכלת2הפועל זבולון עכונליאם טייב

הפועל זבולון עכוננועה פריטל

הפועל זבולון עכונהגר דמתי

אליפות קבוצות 2018
 13/10/2018 שדות ים 

אופטימיסט בינ"ל



Xהפועל שדות יםזים קנדל

בורדו6הפועל שדות יםזליאור דנא

הפועל שדות יםזעומר ורד

הפועל שדות יםנאנה קרטיה

XIהפועל נהריהזנאור קלפון

לבן1הפועל נהריהזטימותי ודינסקי

הפועל נהריהזנטע רומנו

הפועל נהריהנגאיה דטיאשוילי

XIIהפועל שדות יםזעמית סלוין

אפור2הפועל נהריהזמאור גבע

הפועל נהריהנליה לזרוביץ

הפועל נהריהנינינה ברסלבסקי

XIIIהפועל שדות יםזירדן בן שבת

כחול7הפועל שדות יםזאייל ארז

הפועל שדות יםזעמית ששון

הפועל שדות יםנאורי תורגמן

XIVשייט חיפהזאיתן מור

צהוב2שייט חיפהזעידו חדש

שייט חיפהזאלעד זיו

שייט חיפהננגה ים פנחסי

XVשייט חיפהננועה טיטלבאום

ירוק1שייט חיפהזרועי בן עזרא

שייט חיפהזאיתן רבינוביץ

שייט חיפהנמעין הנדל

אליפות קבוצות 2018
 13/10/2018 שדות ים 

אופטימיסט בינ"ל



צבעקבוצהמועדוןמיןשם איש הצוותמועדוןמיןשם ההגאימקום

Iהפועל שדות יםזתמיר חמיאסהפועל שדות יםזטל שדה

לבן2הפועל שדות יםזנועם חומריהפועל שדות יםזעמית ביליה

הפועל שדות יםנדניאל גינדיהפועל שדות יםנגל צוקרמן

IIהפועל תל אביבזיונתן חזןהפועל תל אביבזאורי שרויט

שחורהפועל תל אביבזתומר קפוההפועל תל אביבזרועי חביב

הפועל תל אביבנגילי כספיהפועל תל אביבנגיל כהן

IIIהפועל שדות יםזגיא ששוןהפועל שדות יםזאמיתי חן

אדום3הפועל שדות יםזגלעד קאיןהפועל שדות יםזטל הררי

הפועל שדות יםנעומר ביליההפועל שדות יםניהל וולך

הפועל שדות יםזיואב רוזהפועל שדות יםזניתאי חסון

IVצהוב1הפועל שדות יםזיואב כהןהפועל שדות יםזמאור עבו

הפועל שדות יםניעל שטייגמןהפועל שדות יםנלינוי קורן

אליפות קבוצות 2018
13/10/2018 שדות ים 
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מפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק
10לבן 1לבן לבן לבן לבן לבן 1לבן 1לבן 1לבן 11נהריה לבן1שדות ים לבן 1אאופט1
10לבן 2כתוםכתוםכתוםכתוםלבן 2לבן 2לבן 2לבן 12עכו כתום4שדות ים לבן 2באופט2
10לבן 3אפוראפוראפוראפורלבן 3לבן 3לבן 3לבן 23נהריה אפור3שדות ים לבן 3גאופט3
6ירוקשחורשחורשחורירוקירוקירוק1נהריה ירוק1אשדוד שחוראלייזר4
10שחורצהובצהובצהובצהובשחורשחורשחורשחור2חיפה צהוב2שדות ים שחוראאופט5
16בורדוכחולכחולבורדובורדובורדוכחולכחולבורדו7שדות ים כחול6שדות ים בורדובאופט6
13סגולתכלתתכלתתכלתסגולסגולסגולתכלתסגול2עכו תכלת5שדות ים סגולגאופט7
2שדות ים צהוב2אשדוד לבןבלייזר8

10אדוםלבן לבן לבן לבן אדוםאדוםאדוםאדום1נהריה לבןתל אביב אדוםאאופט9
10כתוםורודורודורודורודכתוםכתוםכתוםכתום1עכו כתוםאשדוד ורודבאופט10
18אפורירוקאפורירוקאפוראפורירוקאפורירוק2נהריה אפור1חיפה ירוקגאופט11
9כחולכחולאדוםאדוםאדוםכחולכחול1שדות ים אדום2נהריה כחולבלייזר12
10לבן 1צהובצהובצהובצהובלבן 1לבן 1לבן 1לבן 21חיפה צהוב1שדות ים לבן 1אאופט13
18לבן 2כחולכחוללבן 2לבן 2לבן 2לבן 2כחולכחול7שדות ים כחול4שדות ים לבן 2באופט14
10לבן 3תכלתתכלתתכלתתכלתלבן 3לבן 3לבן 3לבן 23עכו תכלת3שדות ים לבן 3גאופט15
9ירוקתכלתתכלתתכלתירוקירוקירוק3שדות ים תכלת1נהריה ירוקאלייזר16
9שחוראדוםשחוראדוםשחוראדוםשחור3שדות ים אדוםתל אביב שחור17420
14אדוםאדוםשחורשחורשחורשחוראדוםאדוםאדוםתל אביב אדום2שדות ים שחוראאופט18

15ורודורודבורדובורדובורדוורודבורדוורודורודאשדוד ורוד6שדות ים בורדובאופט19
10סגולירוקירוקירוקירוקסגולסגולסגולסגול1חיפה ירוק5שדות ים סגולגאופט20
8אדוםצהובצהובאדוםאדוםצהובאדום2שדות ים צהוב1שדות ים אדוםבלייזר21
11לבןצהובצהובצהובלבןצהובלבןלבןלבן1נהריה לבן2חיפה צהובאאופט22
10כתוםכחולכחולכחולכחולכתוםכתוםכתוםכתום1עכו כתום7שדות ים כחולבאופט23

18תכלתאפוראפורתכלתתכלתתכלתתכלתאפוראפור2נהריה אפור2עכו תכלתגאופט24
2נהריה כחול2אשדוד לבןבלייזר25

7לבןאדוםאדוםלבןאדוםלבןלבן3שדות ים אדום2שדות ים לבן26420
10לבן 1אדוםאדוםאדוםאדוםלבן 1לבן 1לבן 1לבן 1תל אביב אדום1שדות ים לבן 1אאופט27
10לבן 2ורודורודורודורודלבן 2לבן 2לבן 2לבן 2אשדוד ורוד4שדות ים לבן 2באופט28

10לבן 3ירוקירוקירוקירוקלבן 3לבן 3לבן 3לבן 13חיפה ירוק3שדות ים לבן 3גאופט29
10שחורשחורתכלתתכלתשחורתכלתשחור3שדות ים תכלת1אשדוד שחוראלייזר30
14שחורלבןלבןלבןשחורשחורשחורשחורלבן1נהריה לבן2שדות ים שחוראאופט31
15כתוםבורדוכתוםבורדובורדובורדוכתוםכתוםכתום1עכו כתום6שדות ים בורדובאופט32
10אפוראפוראפוראפוראפורסגולסגולסגולסגול2נהריה אפור5שדות ים סגולגאופט33

10כחולכחולצהובצהובכחולצהובכחול2שדות ים צהוב2נהריה כחולבלייזר34

                            אליפות קבוצות 2018 סדר זינוקים 
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8שחורצהובשחורצהובצהובשחורשחור1שדות ים צהובתל אביב שחור35420
10אדוםצהובצהובצהובצהובאדוםאדוםאדוםאדוםתל אביב אדום2חיפה צהובאאופט36
14ורודורודכחולכחולכחולכחולורודורודורודאשדוד ורוד7שדות ים כחולבאופט37
14תכלתתכלתירוקירוקירוקתכלתתכלתירוקתכלת1חיפה ירוק2עכו תכלתגאופט38

1שדות ים אדום2אשדוד לבןבלייזר39

10לבן 1שחורשחורשחורשחורלבן 1לבן 1לבן 1לבן 21שדות ים שחור1שדות ים לבן 1אאופט40
10לבן 2בורדובורדובורדובורדולבן 2לבן 2לבן 2לבן 62שדות ים בורדו4שדות ים לבן 2באופט41
11לבן 3סגולסגולסגוללבן 3סגוללבן 3לבן 3לבן 53שדות ים סגול3שדות ים לבן 3גאופט42
7אדוםצהובצהובאדוםצהובאדוםאדום3שדות ים אדום1שדות ים צהוב43420

1620כתוםכתוםאדוםאדוםכתוםאדוםאדוםכתוםכתוםעכו 1 כתוםתל אביב אדוםגמראופט44

12לבן 2לבן 1לבן 1לבן 2לבן 1לבן 1לבן 2לבן 2לבן 2שדות ים לבן 2שדות ים לבן 1גמראופט45

7צהובתכלתתכלתצהובתכלתצהובצהוב2שדות ים צהוב3שדות ים תכלתגמרלייזר46

10לבןצהובלבןצהוב+6לבןלבןצהוב2שדות ים לבן1שדות ים צהוב47420
1923סגולסגולכתוםכתוםסגולסגולכתום+6סגולכתוםשדות ים סגולעכו 1 כתוםגמראופט48
13לבן 2לבן 3לבן 3לבן 2לבן 3לבן 2לבן 3לבן 2לבן 2שדות ים לבן 3שדות ים לבן 2גמראופט49
6אדוםשחורשחורשחוראדוםאדוםאדום1שדות ים אדום1אשדוד שחורגמרלייזר50
10לבןשחורלבןשחורלבןלבןשחור2שדות ים לבןתל אביב שחור51420
6כחולירוקירוקירוקכחולכחולכחול2נהריה כחול 1נהריה ירוקגמרלייזר52
1422אדוםאדוםסגולסגולסגולסגולאדוםאדוםאדוםשדות ים סגולתל אביב אדוםגמראופט53
17לבן 1לבן 1לבן 3לבן 1לבן 3לבן 3לבן 1לבן 1לבן 3שדות ים לבן 3שדות ים לבן 1גמראופט54


