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רוזמרין רן

רוזמרין רן

שני אופק

אלבז חוני

סימקוביץ כפיר

שני אופק

סימקוביץ כפיר

לוין עידו

שני אופק

רפוביץ מיכאל

ליפשיץ רועי

אלבז חוני

סימקוביץ כפיר

בן שטרית שלומי

רוזמרין רן

יואלס אלן

לוין עידו

 

שני אופק

אלייב גל

רפוביץ מיכאל

 

קנייב יבגני

ליפשיץ רועי

אלבז חוני

 

סימקוביץ כפיר

סבן יניב

בן שטרית שלומי

 

ורקר רום

ורקר רום

אלבז יהונתן

רסקופין אלכסנדר

כוכב גיא

אלבז יהונתן

רסקופין אלכסנדר

גרבש גל

אצלן יובל

אלבז יהונתן

רסקופין אלכסנדר

לבני יונתן

כוכב גיא

מיארה עומר

010/0-000/0 347

010/1-010/0 309

000/0-110/0 400

010/0-000/1 400

110/0-000/2 330

100/1-000/4 312

000/4-100/1 148

110/0-000/0 35

100/0-000/4 337

000/0-130/1 400

100/0-000/0 101

000/1-010/1 400

ורקר רום

איגרא איתי

שפק יוסי

גרבש גל

גרינברג ירדן

אצלן יובל

אלבז יהונתן

 

מנגד ירין

רסקופין אלכסנדר

לבני יונתן

 

כוכב גיא

גב יובל

מיארה עומר

 

000/0-130/0 200

000/0-110/0 48

000/0-100/0 140

110/0-000/0 53

010/0-000/0 400

000/1-130/0 148

030/0-110/1 235

100/0-000/0 56

000/0-110/0 221

130/0-000/0 141

000/0-100/0 30

110/0-000/0 46

שני אופק

אלבז יהונתן

שני אופק

ה.ל.ה.ב

מיטב באר שבע

מיטב רחובות

מיטב נתניה

יוניפייט חיפה

פייטינג ספיריט

ה.ל.ה.ב

מיטב אילת

מיטב בת ים

עמותת פיסגה

מיטב ירושלים

מכבי הרצליה

ה.ל.ה.ב

עצמה האתלט ראשל

עמותת פיסגה

עצמה מרכז פתח ת

מיטב נתניה

הפועל גודו

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

אלוף הגודו בבאר

מיטב רחובות

מיטב נתניה

עוצמת יפרח

פייטינג ספיריט
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סימקוביץ כפיר

אצלן יובל

אצלן יובל

מנגד ירין

אצלן יובל

ורקר רום

מנגד ירין

כוכב גיא

רוזמרין רן

רסקופין אלכסנדר

אלייב גל

רוזמרין רן

בן שטרית שלומי

רפוביץ מיכאל

אלבז חוני

רוזמרין רן

אלבז חוני

בן שטרית שלומי

סבן יניב

אלייב גל

אצלן יובל

לבני יונתן

מנגד ירין

 רפסאז' כפול 

סימקוביץ כפיר

רסקופין אלכסנדר

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

שני אופק

אלבז יהונתן

סימקוביץ כפיר

רסקופין אלכסנדר

מיטב נתניה

מיטב בת ים

עמותת פיסגה

אלוף הגודו בבאר
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קונדרשוב איליה

עמיר איתמר

וגנר רון

קונדרשוב איליה

ליבשיץ אילן

אהרוני אביב

ברשדסקי דניאל

 

קונדרשוב איליה

ורשבציק אלון

פריסקריאן אלכסנדר

בן משה איתמר

וגנר רון

וגנר רון

ורשבציק אלון

ברשדסקי דניאל

000/1-010/0 400

000/0-100/0 233

000/0-100/0 106

0 0

010/0-100/0 207

020/2-000/1 400

עמיר איתמר

וגנר רון

ברשדסקי דניאל

טננבאום בן

ליבשיץ אילן

עמיר איתמר

ז'ורט נדב

טננבאום בן

ז'ורט נדב

טננבאום בן

קונדרשוב איליה

ליבשיץ אילן

פריסקריאן אלכסנדר

עמיר איתמר

וגנר רון

ז'ורט נדב

000/0-100/0 1:19

000/2-110/0 3:53

020/0-030/0 4:00

100/0-000/0  :27

100/0-000/0 1:52

020/0-010/0 4:00

100/0-010/0 1:35

100/0-000/2 3:07

100/0-000/0  :29

000/0-110/0 1:56

000/1-100/1 3:33

100/2-000/0 3:08

010/0-020/1 1:27

000/0-110/0 2:37

ברשדסקי דניאל

שדה נתנאל

אהרוני אביב

טננבאום בן

וינקלר אשד

קונדרשוב איליה

 

ליבשיץ אילן

פריסקריאן אלכסנדר

דמרי דן

עמיר איתמר

ורשבציק אלון

וגנר רון

סיון רוי

ז'ורט נדב

בן משה איתמר

ז'ורט נדב

מיטב נתניה

אלרן

עצמה מרכז פתח ת

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

יוניפייט חיפה

מיטב ירושלים

מיטב נתניה

מיטב באר שבע

עצמה מרכז פתח ת

עמותת פיסגה

ה.ל.ה.ב

מיטב מודיעין

עצמה האתלט ראשל

ראק גודו - רמות

אגודה



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - גברים עד 23
81 

נוק-אאוט 16 סוג תחרות:

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

ז'ורט נדב

טננבאום בן

עמיר איתמר

וגנר רון

עצמה האתלט ראשל

מיטב בת ים

עצמה מרכז פתח ת

ה.ל.ה.ב



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - גברים עד 23
90 

נוק-אאוט 16 סוג תחרות:

ארהבור מתן

רוימי זיו

סבג דניאל

נילוב אביב

דיאצ'נקו אלכסנדר

ארהבור מתן

איסק יוני

 

נילוב אביב

סבג דניאל

קליינברג דביר

 

 

 

סבג דניאל

ארהבור מתן

100/0-000/0 43

100/0-000/0 47

0 0

000/0-110/0 128

0 0

ארהבור מתן

דיאצ'נקו אלכסנדר

דיאצ'נקו אלכסנדר

דיאצ'נקו אלכסנדר

מעוז רותם

רציסטר דילאן

רוימי זיו

מעוז רותם

רציסטר דילאן

איסק יוני

מעוז רותם

נילוב אביב

רציסטר דילאן

קליינברג דביר

רוימי זיו

 

020/0-000/1 4:00

110/0-000/0  :26

100/0-000/0 1:55

100/1-000/2 3:09

140/0-000/0 2:08

100/2-000/2 2:47

110/0-000/0  :48

000/0-020/1 4:00

דיאצ'נקו אלכסנדר

ארהבור מתן

איסק יוני

 

מעוז רותם

 

נילוב אביב

 

רציסטר דילאן

סבג דניאל

קליינברג דביר

 

רוימי זיו

 

 

 

רציסטר דילאן

ה.ל.ה.ב

עצמה האתלט ראשל

הפועל בני ברק

עצמה כפר סבא

יוניפייט חיפה

ה.ל.ה.ב

עצ. ניפון רעות

מיטב ירושלים

מכבי הרצליה

אגודה



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - גברים עד 23
90 

נוק-אאוט 16 סוג תחרות:

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

רציסטר דילאן

מעוז רותם

ארהבור מתן

דיאצ'נקו אלכסנדר

ה.ל.ה.ב

עצמה כפר סבא

עצמה האתלט ראשל

ה.ל.ה.ב



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - גברים עד 23
100 

נוק-אאוט 8 סוג תחרות:

חיילו שגיא

לוזון אלמוג

 

בן הרוש שגב

גברי יקיר

לוזון אלמוג

חיילו שגיא

 

100/0-000/0 24

000/0-110/1 223

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

גולן איתי

קומפנייץ סרפים

לוזון אלמוג

בן הרוש שגב

מכבי הרצליה

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

מיטב בת ים

לוזון אלמוג

בן הרוש שגב

א

ב

ג

ד

י

ט

קומפנייץ סרפים

בן הרוש שגב

גולן איתי

קומפנייץ סרפים

 

גולן איתי
גברי יקיר

בן הרוש שגב

לוזון אלמוג

גולן איתי

קומפנייץ סרפים

חיילו שגיא

 

 

100/0-000/0 356

000/0-110/1 309

000/0-120/0 241

000/0-100/0 32

020/1-010/1 400

גולן איתי

מיטב נתניה

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

מכבי הרצליה

מיטב בת ים

יוניפייט חיפה

אגודה



מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - גברים עד 23
160 

ליגה 5 סוג תחרות:

000/0-1002:21שמצילין יבגנישמצילין יבגניבלס עוז 1

020/2-0103:29ליולב עידוליולב עידובלס עוז 2

100/0-0002:59איטח נאוראיטח נאורשמצילין יבגני 3

4  :100/0-0000איטח נאורליולב עידואיטח נאור

100/0-0001:06איטח נאוראיטח נאורבלס עוז 5

000/1-1101:48שמצילין יבגניליולב עידושמצילין יבגני 6

מיקום5 נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

איטח נאור

שמצילין יבגני

ליולב עידו

3

2

1

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מכבי מעלה אדומי

מיטב אילת

יוניפייט חיפה

4

0

0

0

004 0בלס עוז 0 0מיטב באר שבע

005 0 00

0

0

0

0

0

משקל

160.000

160.000

160.000

160.000

0.000



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - נשים עד 23 
48

ליגה 3 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

000/0-0104:00ויינשטיין סינדיויינשטיין סינדיחסידי יעל 1

000/1-1102:34וייס קרןוייס קרןחסידי יעל 2

010/0-0002:19ויינשטיין סינדיוייס קרןויינשטיין סינדי 3

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

ויינשטיין סינדי

וייס קרן

חסידי יעל

2

1

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה
עוצמת יפרח

מיטב מודיעין

מכבי הרצליה

משקל

48.000

48.000

48.000



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - נשים עד 23 
52

ליגה 4 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

100/0-0002:14קלנר שירשפירא גלקלנר שיר 1

100/0-0001:28סחצקי סופיהפוטולוקוב רינתהסחצקי סופיה 2

120/0-0003:32קלנר שירסחצקי סופיהקלנר שיר 3

010/0-0203:51פוטולוקוב רינתהפוטולוקוב רינתהשפירא גל 4

5 100/0-0004:8קלנר שירפוטולוקוב רינתהקלנר שיר

100/0-0002:22סחצקי סופיהסחצקי סופיהשפירא גל 6

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

קלנר שיר

סחצקי סופיה

פוטולוקוב רינתה

3

2

1

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

ה.ל.ה.ב

יוניפייט חיפה

אלוף הגודו בבאר

4

0

0

0

004 0שפירא גל 0 0מיטב נתניה

משקל

52.000

52.000

52.000

52.000



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - נשים עד 23 
63

נוק-אאוט 8 סוג תחרות:

כהן לי

ראב ירדן

דברת לילה

אבן נועה

ראב ירדן

גוסף גילה

 

כהן לי

110/0-000/0 313

0 0

000/4-100/2 334

020/0-000/2 400

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

לייבל פז

אטיאס עומר

דברת לילה

אבן נועה

מיטב ספורטילנד

מיטב מודיעין

ה.ל.ה.ב

מיטב ספורטילנד

דברת לילה

אבן נועה

א

ב

ג

ד

י

ט

לייבל פז

אטיאס עומר

אבן נועה

דברת לילה

לייבל פז

אטיאס עומר
ראב ירדן

אטיאס עומר

אבן נועה

גוסף גילה

 

דברת לילה

לייבל פז

כהן לי

120/0-000/0 55

100/0-000/0 52

000/0-100/0 25

010/1-000/2 400

000/1-120/0 313

000/0-130/0 252

לייבל פז

ה.ל.ה.ב

מיטב מודיעין

מיטב ספורטילנד

מכבי הרצליה

ה.ל.ה.ב

מיטב ספורטילנד

עמותת פיסגה

אגודה



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - נשים עד 23 
78

ליגה 3 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

1 100/0-0004:9גל צלסיכהן-יפרח שחרגל צלסי

2 100/0-0003:9וידרפלץ דיאנהוידרפלץ דיאנהגל צלסי

100/0-0001:12וידרפלץ דיאנהוידרפלץ דיאנהכהן-יפרח שחר 3

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

וידרפלץ דיאנה

גל צלסי

כהן-יפרח שחר

2

1

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה
עוצמת יפרח

עוצמת יפרח

עוצמת יפרח

משקל

78.000

78.000

78.000



13/10/2017 תאריך:

אליפות ישראל עד גיל 23- 2017 - נשים עד 23 
140

ליגה 4 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

100/0-0001:13סבו שקדסבו שקדאקוני לינוי 1

110/0-0001:30קחלון שושנהקחלון שושנהאקוני לינוי 2

000/0-1001:21קחלון שושנהקחלון שושנהסבו שקד 3

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

קחלון שושנה

סבו שקד

אקוני לינוי

2

1

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מיטב אשדוד מרכז

ה.ל.ה.ב

ה.ל.ה.ב

4

0

0

0

004 0 00

משקל

140.000

140.000

140.000

0.000


