
צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייט

Iהפועל שדות יםזאיתן בראונשטיין

הפועל שדות יםנאורי בלייך

הפועל שדות יםזשון גלוז
הפועל שדות יםנאליה קינן

IIהפועל זבולון עכוזיהב גבע

הפועל זבולון עכוזגיתאי דמתי

הפועל זבולון עכוזעומרי רומנו
הפועל זבולון עכונשי  המר

IIIהפועל שדות יםנליה לוגובאי

הפועל שדות יםנאיה זהר הררי

הפועל שדות יםזרותם מאורי

הפועל שדות יםזעידו שקד

הפועל שדות יםזעודד שקד

IVהפועל שדות יםנתמר בר

הפועל שדות יםזיובל פלג
הפועל שדות יםנשני קומינר

מועדון ימי חדרה הפועלזזיו שטוב

Vהפועל שדות יםזצור חשמונאי

הפועל שדות יםננעמי זמיר
הפועל שדות יםזאייל ישראל

שייט חיפהזליאון טרספוב

VIשייט חיפהזאיתן מור

שייט חיפהזאופק רשף
שייט חיפהנגלי גבעתי

הפועל תל אביב מ.י.זגל עינב

הפועל תל אביב מ.י.זיהונתן ברנדט

הפועל תל אביב מ.י.זאיתי להב

הפועל תל אביב מ.י.ננועם קמפינסקי

הפועל זבולון עכונגלי רומנו
הפועל זבולון עכוזעידו שניאור

הפועל זבולון עכונאחינועם קליין
הפועל זבולון עכוזקורן תורגמן

הפועל שדות יםנפרי לב ארי

הפועל שדות יםננטע חרש

הפועל שדות יםנמיה עמרמי
הפועל שדות יםזאיתן ארז

שייט חיפהזליאב דץ

שייט חיפהננטע גינור

שייט חיפהזאיתן משה רבינוביץ

שייט חיפהנמעיין הנדל
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הפועל שדות יםנרתם גלבוע

הפועל שדות יםזיותם בראונשטיין

הפועל שדות יםנים גלבוע

מועדון ימי חדרה הפועלזנועם פלומן

שייט חיפהזירון שטנברג

שייט חיפהנאווה שטנברג

שייט חיפהזמיכאל מרקובסקי

שייט חיפהזשגב נגרי

הפועל שדות יםזדניאל דקל

הפועל שדות יםנליה שפלר

הפועל שדות יםזטל אלון
הפועל שדות יםזאיתמר חבושה
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13
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מפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק
10אדוםכתוםכתוםכתוםכתוםאדוםאדוםאדוםאדום1תל אביב כתום2עכו אדוםאאופט1
10אפורשחורשחורשחורשחוראפוראפוראפוראפור12שדות ים שחור4חיפה אפוראאופט2
10ירוקסגולסגולסגולסגולירוקירוקירוקירוק11שדות ים סגול7שדות ים ירוק אאופט3
13ורודבורדוורודבורדובורדובורדוורודורודורוד3עכו ורוד6חיפה בורדובאופט4
14כחולצהובכחולצהובצהובכחולצהובכחולכחול5חיפה צהוב זוהר10שדות ים כחולבאופט5
10לבןתכלתתכלתתכלתתכלתלבןלבןלבןלבן9שדות ים תכלת8שדות ים לבןבאופט6
12כתוםצהובצהובצהובכתוםכתוםצהובכתוםכתום13שדות ים צהוב 1תל אביב כתוםאאופט7
10אפורסגולסגולסגולסגולאפוראפוראפוראפור4חיפה אפור11שדות ים סגולאאופט8
10אדוםשחורשחורשחורשחוראדוםאדוםאדוםאדום2עכו אדום12שדות ים שחוראאופט9
11לבןכחולכחולכחוללבןכחוללבןלבןלבן8שדות ים לבן10שדות ים כחולבאופט10
17ורודורודצהוב זוהרצהוב זוהרצהוב זוהרורודורודורודצהוב זוהר3עכו ורוד5חיפה צהוב זוהרבאופט11
13תכלתבורדובורדותכלתבורדותכלתבורדותכלתתכלת9שדות ים תכלת6חיפה בורדובאופט12
10אפורצהובצהובצהובצהובאפוראפוראפוראפור13שדות ים צהוב 4חיפה אפוראאופט13
10סגולשחורשחורשחורשחורסגולסגולסגולסגול12שדות ים שחור11שדות ים סגולאאופט14
14ירוקכתוםכתוםכתוםירוקירוקירוקירוקכתום1תל אביב כתום7שדות ים ירוק אאופט15
11לבןצהוב זוהרצהוב זוהרצהוב זוהרלבןצהוב זוהרלבןלבןלבן8שדות ים לבן5חיפה צהוב זוהרבאופט16
11כחולבורדובורדובורדוכחולבורדוכחולכחולכחול10שדות ים כחול6חיפה בורדובאופט17

13תכלתורודתכלתורודורודורודתכלתתכלתתכלת9שדות ים תכלת3עכו ורודבאופט18
10ירוקשחורשחורשחורשחורירוקירוקירוקירוק7שדות ים ירוק 12שדות ים שחוראאופט19
14אפוראפורכתוםכתוםכתוםכתוםאפוראפוראפור4חיפה אפור1תל אביב כתוםאאופט20
10אדוםצהובצהובצהובצהובאדוםאדוםאדוםאדום2עכו אדום13שדות ים צהוב אאופט21

10לבןורודורודורודורודלבןלבןלבןלבן3עכו ורוד8שדות ים לבןבאופט22
12תכלתכחולכחולתכלתכחולכחולתכלתתכלתתכלת10שדות ים כחול9שדות ים תכלתבאופט23
15אדוםאדוםירוקירוקירוקאדוםירוקאדוםאדום2עכו אדום7שדות ים ירוק אאופט24

12סגולצהובצהובצהובסגולסגולצהובסגולסגול13שדות ים צהוב 11שדות ים סגולאאופט25
11כתוםשחורשחורשחורכתוםשחורכתוםכתוםכתום1תל אביב כתום12שדות ים שחוראאופט26
14צהוב זוהרבורדוצהוב זוהרבורדובורדוצהוב זוהרבורדוצהוב זוהרצהוב זוהר6חיפה בורדו5חיפה צהוב זוהרבאופט27
13כחולורודכחולורודורודורודכחולכחולכחול10שדות ים כחול3עכו ורודבאופט28
14כתוםכתוםסגולסגולסגולסגולכתוםכתוםכתום11שדות ים סגול1תל אביב כתוםאאופט29
13ירוקצהובירוקצהובצהובצהובירוקירוקירוק7שדות ים ירוק 13שדות ים צהוב אאופט30
14אדוםאדוםאפוראפוראפוראפוראדוםאדוםאדום4חיפה אפור2עכו אדוםאאופט31
10תכלתצהוב זוהרצהוב זוהרצהוב זוהרצהוב זוהרתכלתתכלתתכלתתכלת5חיפה צהוב זוהר9שדות ים תכלתבאופט32

10לבןבורדובורדובורדובורדולבןלבןלבןלבן6חיפה בורדו8שדות ים לבןבאופט33

14שחורצהובצהובצהובשחורשחורשחורשחורצהוב12שדות ים שחור13שדות ים צהוב אאופט34

10אדוםסגולסגולסגולסגולאדוםאדוםאדוםאדום11שדות ים סגול2עכו אדוםאאופט35

13ירוקאפוראפוראפורירוקירוקירוקאפורירוק7שדות ים ירוק 4חיפה אפוראאופט36
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15אדוםאדוםתכלתתכלתתכלתאדוםתכלתאדוםאדום9שדות ים תכלת2עכו אדוםחצי גמר37

15לבןירוקלבןירוקירוקלבןלבןירוקלבן7שדות ים ירוק 8שדות ים לבןחצי גמר38

11כחולכחולכחולכחולאפורכחולאפוראפוראפור10שדות ים כחול4חיפה אפור395-6

17ירוקתכלתירוקירוקתכלתתכלתירוקתכלתירוק7שדות ים ירוק 9שדות ים תכלת403-4

16לבןלבןאדוםאדוםאדוםלבןלבןאדוםלבן8שדות ים לבן2עכו אדום411-2

10לבןאדוםאדוםאדוםאדוםלבןלבןלבןלבן8שדות ים לבן2עכו אדום421-2


