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מנגד ריף
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אהרון אלון

מנגד ריף

 

תמרי אמיר רתם

 

תורן יואב

 

גולומב תומר

 

בן דוד דניאל
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רחימא אלון

גבריאלוב מיכאל

חכמון מתן

אלימלך עומר

000/1-020/0 234

102/0-001/2 350

101/0-000/1 315

020/1-000/0 258

101/0-000/0 108

100/1-000/1 214

101/1-000/3 356

000/1-100/0 41

סוקולסקי יונתן

קליין איתי

מוטהדה אוראל

 

ברוך אופק

 

פיקייזין מיכאל

 

רחימא אלון

 

גבריאלוב מיכאל

 

חכמון מתן

 

אלימלך עומר

 

101/0-000/1 323

000/1-113/2 251

020/0-000/0 45

000/0-100/0 29
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אהרון אלון
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חכמון מתן

סוקולסקי יונתן

ברוך אופק

גבריאלוב מיכאל

חכמון מתן

בן דוד דניאל
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תורן יואב
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גרונדמן נדב
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בן דוד דניאל

תורן יואב
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גרונדמן נדב

 

 

מוטהדה אוראל

גבריאלוב מיכאל

 

 רפסאז' כפולסוקולסקי יונתן

אהרון אלון

בן דוד דניאל

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

גולומב תומר
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מנגד ירין
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בובוביץ עמית

גורדייב סטיב

מנגד ירין
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סידי סהר

ישראלי שחר

מינינברג אסף

בובוביץ עמית
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הראל נמרוד

גורדייב סטיב

מנגד ירין
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סידי סהר

שליט טל

שיימן עומר

ישראלי שחר

מינינברג אסף

 

ביג'אווי אבנר

בובוביץ עמית

דנטה אמיר

 

הראל נמרוד

שניידר סאם

גורדייב סטיב

 

אלמוג טל

אלמוג טל

רוזמרין רן

אלמוג אסף

וינוגרדוב יאן

אלמוג טל

וינוגרדוב יאן

וולפובסקי אלברט

רוזמרין רן

דנטה איציק

אלמוג אסף

דבח איתי

וינוגרדוב יאן

גורדייב אלכס

100/1-000/1 131

100/0-000/0 29

110/0-000/0 144

100/0-000/1 320

100/0-000/2 306

100/0-000/1 217

100/0-000/1 308

110/0-000/0 58

110/3-000/1 447

000/0-110/0 414

000/1-000/2 245

אלמוג טל

ציריולניקוב מיכאל

וולפובסקי אלברט

 

רוזמרין רן

דרור יוסף

דנטה איציק

 

אלמוג אסף

זבולון אילאי

דבח איתי

 

וינוגרדוב יאן

וושינסקי ארתור

גורדייב אלכס

 

021/0-000/1 256

111/0-000/1 217

000/0-100/1 156

000/0-100/0 34

002/1-000/1 500

010/0-000/3 500

101/0-000/0 55

101/0-000/1 317

000/4-100/0 123

012/0-010/2 500

020/0-000/0 20

020/2-000/2 258

000/0-010/2 500

מנגד ירין

אלמוג טל

מנגד ירין

ה.ל.ה.ב

מיטב נתניה

עצמה האתלט ראשל

הפועל בני ברק

ה.ל.ה.ב

מיטב ירושלים

מיטב ספורטילנד

ה.ל.ה.ב

עצמה כפר סבא

מיטב ספורטילנד

ה.ל.ה.ב

פייטינג ספיריט

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

מיטב בת ים

עצמה האתלט ראשל

ה.ל.ה.ב

עמותת פיסגה

מיטב ספורטילנד

ה.ל.ה.ב

מיטב נתניה

עצמה האתלט ראשל

ה.ל.ה.ב

מיטב אשדוד מרכז

מיטב בת ים

אגודה
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רוזמרין רן

רוזמרין רן

וושינסקי ארתור

וולפובסקי אלברט

רוזמרין רן

וושינסקי ארתור

אלמוג אסף

דנטה אמיר

וינוגרדוב יאן

אשל תומר

ישראלי שחר

דנטה אמיר

סידי סהר

גורדייב סטיב

אשל תומר

דנטה אמיר

דנטה אמיר

ביג'אווי אבנר

אשל תומר

וולפובסקי אלברט

גורדייב אלכס

וושינסקי ארתור

 רפסאז' כפולציריולניקוב מיכאל

בובוביץ עמית

דנטה אמיר

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

מנגד ירין

אלמוג טל

בובוביץ עמית

דנטה אמיר

ה.ל.ה.ב

ה.ל.ה.ב

עצמה כפר סבא

מיטב ספורטילנד



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 73

נוק-אאוט 32 סוג תחרות:

שמאילוב ברוך

שמאילוב ברוך

שולוס ג'ניה

רסקין דמיטרי

אצלן יובל

שמאילוב ברוך

רסקין דמיטרי

רסקופין אלכסנדר

שולוס ג'ניה

ברוך תומר

רסקין דמיטרי

אלייב גל

אצלן יובל

 

שמאילוב ברוך

בק אסף

טננבאום בן

רסקופין אלכסנדר

שולוס ג'ניה

סיניוב ויקטור

ברוך תומר

 

רסקין דמיטרי

שני אופק

זיבלוב אנדריי

אלייב גל

אצלן יובל

אלוני נדב

 

 

פליקר טל

פליקר טל

ראופמן בר

גינר אורון

פנקוב אילן

פליקר טל

גינר אורון

דר ניב

ראופמן בר

צרפתי גיל

גינר אורון

אלבז יהונתן

בן משה אביב

פנקוב אילן

010/2-000/2 500

112/0-000/3 310

100/0-000/0 49

012/1-000/0 500

101/0-000/0 101

100/1-011/0 215

020/0-000/0 138

101/1-001/1 419

000/1-100/1 343

010/2-000/3 500

101/0-000/0 500

020/0-000/1 233

פליקר טל

דן אוהד

דר ניב

קצנלנבוגן אליהו

ראופמן בר

פריסקריאן אלכסנדר

צרפתי גיל

 

גינר אורון

 

אלבז יהונתן

מלכיאור עמית

בן משה אביב

בן משה איתמר

פנקוב אילן

 

020/0-000/0 118

001/0-020/0 116

011/2-000/0 500

100/0-000/1 112

000/0-110/0 107

100/0-000/0 28

111/0-000/0 307

102/0-000/0 50

100/0-000/1 119

100/0-000/1 206

020/0-000/2 211

000/0-100/0 206

000/3-001/2 500

רסקין דמיטרי

פליקר טל

רסקין דמיטרי

עצמה מרכז פתח ת

מכבי הרצליה

מיטב בת ים

אלוף הגודו בבאר

ה.ל.ה.ב

הפועל בת ים

הפועל בני ברק

ה.ל.ה.ב

מיטב נתניה

מיטב בת ים

אריה לבן קרית ב

הפועל גודו

מיטב אשדוד מרכז

עצמה כפר סבא

מיטב ספורטילנד

מיטב בת ים

עמותת פיסגה

ה.ל.ה.ב

מיטב נתניה

מיטב בת ים

הפועל גודו

מיטב בת ים

האגודה לגודו ים

ה.ל.ה.ב

ראק גודו - רמות

הפועל בני ברק

אגודה
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שמאילוב ברוך

ראופמן בר

ראופמן בר

אלבז יהונתן

דן אוהד

ראופמן בר

אלבז יהונתן

פנקוב אילן

רסקופין אלכסנדר

גינר אורון

רסקופין אלכסנדר

שולוס ג'ניה

שני אופק

רסקופין אלכסנדר

אצלן יובל

רסקופין אלכסנדר

שני אופק

אלייב גל

שני אופק

בק אסף

דר ניב

אלבז יהונתן

 

 רפסאז' כפולדן אוהד

שמאילוב ברוך

רסקופין אלכסנדר

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

רסקין דמיטרי

פליקר טל

שמאילוב ברוך

רסקופין אלכסנדר

ה.ל.ה.ב

עצמה כפר סבא

עצמה מרכז פתח ת

אלוף הגודו בבאר
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וסרדם גיא

וסרדם גיא

וינקלר ארי

חזן מתן

וינקלר אשד

וינקלר ארי

חזן מתן

קליין-אייל בכר טל

וינקלר ארי

 

חזן מתן

סניטובסקי אמיר

וינקלר אשד

מעוז רותם

וסרדם גיא

עמיר איתמר

קליין-אייל בכר טל

 

וינקלר ארי

 

 

 

חזן מתן

 

סניטובסקי אמיר

 

וינקלר אשד

 

מעוז רותם

 

בוטבול טוהר

בוטבול טוהר

פלג עמית

אוליאניצקי צור

ליבשיץ אילן

בוטבול טוהר

אוליאניצקי צור

לודקין יבגני

פלג עמית

איסק יוני

אוליאניצקי צור

ברוקר דור

וגנר רון

ליבשיץ אילן

020/0-000/0 131

101/0-000/1 201

111/0-000/0 145

102/0-000/0 117

001/4-100/0 429

101/0-000/0 142

001/1-000/1 408

021/0-000/0 211

בוטבול טוהר

חסן אור

לודקין יבגני

 

פלג עמית

 

איסק יוני

 

אוליאניצקי צור

 

ברוקר דור

 

וגנר רון

 

ליבשיץ אילן

 

100/0-000/0 18

020/0-000/0 105

001/3-000/0 500

000/2-000/3 500

000/3-100/1 343

012/3-000/3 500

100/1-000/4 242

000/1-000/2 500

בוטבול טוהר

בוטבול טוהר

וינקלר ארי

מיטב בת ים

עצמה מרכז פתח ת

מיטב מודיעין

ה.ל.ה.ב

ה.ל.ה.ב

איזי גודו הרצלי

ה.ל.ה.ב

עצמה כפר סבא

ה.ל.ה.ב

הפועל גודו

מיטב בת ים

ה.ל.ה.ב

הפועל בני ברק

מיטב בת ים

מיטב מודיעין

ה.ל.ה.ב

מיטב ירושלים

אגודה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 81

נוק-אאוט 32 סוג תחרות:

חזן מתן

חסן אור

חסן אור

ברוקר דור

חסן אור

פלג עמית

ברוקר דור

ליבשיץ אילן

וינקלר אשד

אוליאניצקי צור

 

וסרדם גיא

סניטובסקי אמיר

 

וינקלר אשד

וסרדם גיא

וינקלר אשד

סניטובסקי אמיר

 

 

לודקין יבגני

ברוקר דור

 

 רפסאז' כפולחסן אור

חזן מתן

אוליאניצקי צור

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

בוטבול טוהר

וינקלר ארי

חזן מתן

אוליאניצקי צור

ה.ל.ה.ב

ה.ל.ה.ב

ה.ל.ה.ב

מיטב בת ים



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 90

נוק-אאוט 32 סוג תחרות:

קומפנייץ סרפים

קומפנייץ סרפים

ספיר תום

גרט אלון

ספרטק דניס

קומפנייץ סרפים

ספרטק דניס

 

ספיר תום

חזן נתנאל

גרט אלון

פרידמן מתן

שטראוס ארז

ספרטק דניס

קומפנייץ סרפים

חיימוביץ אמיר

 

 

ספיר תום

 

חזן נתנאל

 

גרט אלון

 

פרידמן מתן

 

שטראוס ארז

 

ספרטק דניס

 

גולן איתי

גולן איתי

ששון אלון

סימון ארד

חן אסף

ששון אלון

חן אסף

סקליאלסקי יארוסלב

סדנב קוסטה

ששון אלון

סימון ארד

קוזמינסקי ודים

חן אסף

קיגל אנטון

000/4-110/1 252

100/0-000/0 13

000/2-021/0 136

100/0-000/0 45

100/0-000/0 37

000/2-100/1 323

000/1-101/0 227

000/2-000/3 428

גינגיחשוילי בן

גולן איתי

סקליאלסקי יארוסלב

 

סדנב קוסטה

 

ששון אלון

 

 

סימון ארד

קוזמינסקי ודים

 

חן אסף

 

קיגל אנטון

 

110/1-000/2 254

100/0-000/0 24

020/0-000/1 406

000/1-112/0 212

110/1-000/1 304

000/0-021/0 128

000/3-011/1 -550

020/0-000/0 306

ששון אלון

ששון אלון

ספרטק דניס

מיטב בת ים

הפועל בני ברק

ה.ל.ה.ב

מיטב ירושלים

מיטב בת ים

עצמה האתלט ראשל

הפועל בת ים

יוניפייט חיפה

מיטב בת ים

מכבי הרצליה

הפועל בת ים

ה.ל.ה.ב

מיטב ירושלים

אדם בספורט

עצמה האתלט ראשל

ה.ל.ה.ב

יוניפייט חיפה

אגודה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 90

נוק-אאוט 32 סוג תחרות:

קומפנייץ סרפים

גולן איתי

גולן איתי

סימון ארד

סדנב קוסטה

גולן איתי

קיגל אנטון

סימון ארד

חיימוביץ אמיר

חן אסף

חיימוביץ אמיר

ספיר תום

שטראוס ארז

 

גרט אלון

חיימוביץ אמיר

גרט אלון

שטראוס ארז

 

חיימוביץ אמיר

סדנב קוסטה

קיגל אנטון

 

 רפסאז' כפול 

גולן איתי

חן אסף

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

ששון אלון

ספרטק דניס

גולן איתי

חן אסף

מיטב ירושלים

יוניפייט חיפה

מכבי הרצליה

ה.ל.ה.ב



מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 100

ליגה 5 סוג תחרות:

1 000/0-1002:4ממיסטבלוב יעקבממיסטבלוב יעקבביטון אלון

000/0-1001:37פלצ'יק פיטרפלצ'יק פיטרארהבור מתן 2

000/0-0201:02ממיסטבלוב יעקבממיסטבלוב יעקבלוזון אלמוג 3

000/1-0212:48ארהבור מתןארהבור מתןביטון אלון 4

020/0-0004:44פלצ'יק פיטרלוזון אלמוגפלצ'יק פיטר 5

6 000/0-1003:7ממיסטבלוב יעקבממיסטבלוב יעקבארהבור מתן

7 000/0-1011:9לוזון אלמוגלוזון אלמוגביטון אלון

000/0-1001:20ממיסטבלוב יעקבממיסטבלוב יעקבפלצ'יק פיטר 8

9 000/0-1013:4לוזון אלמוגלוזון אלמוגארהבור מתן

1פלצ'יק פיטרפלצ'יק פיטרביטון אלון 10

מיקום5 נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

ממיסטבלוב יעקב

פלצ'יק פיטר

לוזון אלמוג

4

3

2

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מיטב בת ים

עצמה האתלט ראשל

ה.ל.ה.ב

4

0

0

0

104 0ארהבור מתן 0 0עצמה האתלט ראשל

005 0ביטון אלון 0 0מיטב נתניה

0

0

0

0

0

משקל

100.000

100.000

99.700

97.500

90.300



מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרים 160

ליגה 5 סוג תחרות:

000/0-0105:00קדוש פיניקדוש פיניחיט אולג 1

2 000/0-0203:8אובדין סלבהאובדין סלבהממיסטבלוב-ליאור דוד

100/0-0004:08איטח נאורחיט אולגאיטח נאור 3

111/0-0002:28ממיסטבלוב-ליאור דודקדוש פיניממיסטבלוב-ליאור דוד 4

5 100/0-0001:7אובדין סלבהאיטח נאוראובדין סלבה

100/0-0001:49ממיסטבלוב-ליאור דודחיט אולגממיסטבלוב-ליאור דוד 6

100/0-0002:30איטח נאורקדוש פיניאיטח נאור 7

8  :100/0-0000אובדין סלבהחיט אולגאובדין סלבה

001/2-0005:00ממיסטבלוב-ליאור דודאיטח נאורממיסטבלוב-ליאור דוד 9

10  :000/0-0000אובדין סלבהקדוש פיניאובדין סלבה

מיקום5 נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

אובדין סלבה

ממיסטבלוב-ליאור דוד

איטח נאור

4

3

2

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מיטב בת ים

מיטב בת ים

מיטב ירושלים

4

0

0

0

104 0קדוש פיני 0 0עצמה האתלט ראשל

005 0חיט אולג 0 0יוניפייט חיפה

0

0

0

0

0

משקל

160.000

160.000

137.000

102.900

160.000



מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 48

ליגה 5 סוג תחרות:

000/0-1011:10מלכה תמרמלכה תמרוייס קרן 1

000/0-0005:00ראשוני שירהמינצקר נועהראשוני שירה 2

3 000/0-1002:0וייס קרןוייס קרןמיכאלוב מאיה

4 100/0-0005:2ראשוני שירהמלכה תמרראשוני שירה

5  :100/0-0008מינצקר נועהמיכאלוב מאיהמינצקר נועה

6 100/0-0002:8ראשוני שירהוייס קרןראשוני שירה

7 000/1-0204:7מלכה תמרמלכה תמרמיכאלוב מאיה

101/0-0001:29מינצקר נועהוייס קרןמינצקר נועה 8

9 100/0-0001:7ראשוני שירהמיכאלוב מאיהראשוני שירה

100/0-0001:44מינצקר נועהמלכה תמרמינצקר נועה 10

מיקום5 נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

ראשוני שירה

מינצקר נועה

מלכה תמר

4

3

2

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מיטב נתניה

מכבי הרצליה

ה.ל.ה.ב

4

0

0

0

104 0וייס קרן 0 0מיטב מודיעין

005 0מיכאלוב מאיה 0 0מכבי הרצליה

0

0

0

0

0

משקל

48.000

48.000

44.000

48.000

48.000



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 52

נוק-אאוט 8 סוג תחרות:

ארגמן גל

כפרי פז

פוטולוקוב רינתה

בצלאל אריאל

כפרי פז

 

ארגמן גל

 

0 0

0 0

000/1-020/0 252

000/0-100/0 0

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

כהן גילי

טמלקובה בטינה

פוטולוקוב רינתה

בצלאל אריאל

מכבי הרצליה

מיטב נתניה

אלוף הגודו בבאר

מיטב נתניה

פוטולוקוב רינתה

בצלאל אריאל

א

ב

ג

ד

י

ט

טמלקובה בטינה

כהן גילי

בצלאל אריאל

טמלקובה בטינה

פוטולוקוב רינתה

כהן גילי
כפרי פז

כהן גילי

בצלאל אריאל

 

טמלקובה בטינה

ארגמן גל

פוטולוקוב רינתה

 

100/0-000/0 44

100/0-000/0 107

000/0-000/1 400

101/0-000/0 56

000/1-000/2 500

כהן גילי

מיטב אשדוד מרכז

מכבי הרצליה

מיטב נתניה

מיטב נתניה

אלרן

אלוף הגודו בבאר

אגודה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 57

נוק-אאוט 8 סוג תחרות:

פרישקולניק עמית

עמיחי שקד

גושן מאיה

מירון ניצן

חייפץ דנה

עמיחי שקד

פרישקולניק עמית

021/0-000/1לב כרמן 241

000/2-001/0 500

000/0-100/0 16

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

נלסון לוי תמנע

גרוסמן עדי

גושן מאיה

מירון ניצן

מיטב ירושלים

מיטב תל אביב

ה.ל.ה.ב

מיטב אשדוד מרכז

גושן מאיה

מירון ניצן

א

ב

ג

ד

י

ט

גרוסמן עדי

נלסון לוי תמנע

מירון ניצן

גרוסמן עדי

גושן מאיה

נלסון לוי תמנע
חייפץ דנה

נלסון לוי תמנע

עמיחי שקד

מירון ניצן

גרוסמן עדי

פרישקולניק עמית

גושן מאיה

לב כרמן

020/0-000/0 24

000/0-001/0 400

002/1-000/1 400

011/1-000/3 400

101/0-000/0 250

100/0-000/0 26

020/1-000/0 357

נלסון לוי תמנע

מיטב אור עקיבא

מיטב ירושלים

ה.ל.ה.ב

מיטב אשדוד מרכז

מיטב תל אביב

מיטב נתניה

ה.ל.ה.ב

מכבי הרצליה

אגודה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 63

נוק-אאוט 16 סוג תחרות:

שניר נועה

אטיאס עומר

מעלם אביה

שניר נועה

שור רותם

בן צבי אורן

צפריר שחר

שניר נועה

רובין מיכל

חייט אופק

מעלם אביה

 

פמפוס ולריה

פמפוס ולריה

מעלם אביה

צפריר שחר

000/0-100/0 14

000/0-020/0 236

100/0-000/0 15

021/0-000/1 249

000/1-020/0 241

0 0

שניר נועה

שור רותם

שור רותם

שור רותם

שמש ענבל

לייבל פז

אטיאס עומר

שמש ענבל

לייבל פז

צפריר שחר

שמש ענבל

רובין מיכל

לייבל פז

מעלם אביה

אטיאס עומר

פמפוס ולריה

100/0-001/0 1:18

100/0-000/0 1:48

012/1-000/2 4:00

100/0-000/0  :47

100/0-000/0 2:00

113/0-000/3 3:10

100/0-000/0  : 8

000/1-020/1 2:37

111/1-001/0 3:46

101/0-000/0 5:00

שור רותם

בן צבי אורן

צפריר שחר

 

שמש ענבל

שניר נועה

רובין מיכל

 

לייבל פז

חייט אופק

מעלם אביה

 

אטיאס עומר

 

פמפוס ולריה

 

שמש ענבל

מכבי הרצליה

ראק גודו - רמות

מיטב מודיעין

מכבי חיפה כרמל

ה.ל.ה.ב

מיטב אשדוד מרכז

מיטב ספורטילנד

מיטב ירושלים

מיטב אשדוד מרכז

מיטב מודיעין

הפועל בני ברק

אגודה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 63

נוק-אאוט 16 סוג תחרות:

אגודהשם ספורטאימיקום

1

2

3

5

שמש ענבל

לייבל פז

שניר נועה

שור רותם

מכבי חיפה כרמל

מיטב ספורטילנד

ה.ל.ה.ב

מכבי הרצליה



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 70

ליגה 3 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

1 020/0-0003:4שריר גיליקגן עינתשריר גילי

000/0-0015:00פרין ברפרין ברשריר גילי 2

000/0-1011:08פרין ברפרין ברקגן עינת 3

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

פרין בר

שריר גילי

קגן עינת

2

1

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה
מיטב נתניה

מיטב מודיעין

הפועל בני ברק

משקל

70.000

70.000

70.000



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 78

ליגה 4 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

1 101/0-0004:3מאירסון ירדןסבו שקדמאירסון ירדן

2 000/0-1001:4לניר ענברלניר ענברבוובי עלמה

3 020/0-0003:2מאירסון ירדןבוובי עלמהמאירסון ירדן

010/0-1001:50לניר ענברלניר ענברסבו שקד 4

100/0-0002:15מאירסון ירדןלניר ענברמאירסון ירדן 5

6 100/0-0002:4סבו שקדבוובי עלמהסבו שקד

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

מאירסון ירדן

לניר ענבר

סבו שקד

3

2

1

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

ה.ל.ה.ב

הפועל גודו

ה.ל.ה.ב

4

0

0

0

004 0בוובי עלמה 0 0מיטב מודיעין

משקל

76.400

78.000

77.400

78.000



01/05/2017 תאריך:

אליפות ישראל בוגרים 2016/17 - 05.01.17 - 
בוגרות 140

ליגה 4 סוג תחרות:

מתחרה 2 זמןניקודמנצחמתחרה 1קרב

100/0-0001:59קניון עמריגונזלס בלןקניון עמרי 1

000/0-1001:54קחלון שושנהקחלון שושנהגונזלס בלן 2

020/0-0002:23קניון עמריקחלון שושנהקניון עמרי 3

מיקום נקודות נצחונות 3 2 1 שם המתחרה

קניון עמרי

קחלון שושנה

גונזלס בלן

2

1

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

אגודה

מיטב נתניה

מיטב אשדוד מרכז

מיטב תל אביב

4

0

0

0

004 0 00

משקל

140.000

101.000

107.000

0.000


