
שם משפחה ופרטיחופשי 100גיל' קבמין

שלח ענבר1101:15.39נקבה

הוינו אירל01:18.87

וייס שירלי01:19.00

לפידות יעל01:20.47

נימרי נוגה01:21.66

יעל בן ישעיה01:24.37

כהן שקד01:31.46

דגני חנית לבי01:32.00

קול עומר01:33.00

וקסלר מיכל שולמית01:33.21

לי גוטליב01:34.60

שמואלי רוני01:34.77

לביא יעל01:38.90

וויינברגר אביב01:43.94

להט גוני חנה01:46.00

חנאל אורי עדה01:46.00

פסקרה גלי1201:10.40

דסקי אליזבט‘מולצ01:14.04

שיטרית נעה01:14.45

טיטלבוים מיה01:16.03

גל ליה01:18.38

שטרית ירין01:18.84

נגר מעיין01:19.16

אלקבס עדי01:19.84

אברהם שירה01:20.57

ניר אורי01:22.00

אדלר מעיין01:26.78

דיין ענבר01:26.87

קמפף יעל01:28.75

מאיו שירה01:32.46

שגב נעם1301:05.34

ביטון קורל01:06.77

פיליפסון זואי01:08.83

פרץ יובל01:20.56



שם משפחה ופרטיחופשי 100גיל' קבמין

מנשר אמיר1101:14.53זכר

בן יהודה ירדן01:14.81

צוק עידו01:14.83

רומנו יואב01:15.31

מנטין ירון01:15.37

מטין יאן01:16.20

בלאו אורן01:19.09

מיקולסקי ראם01:20.08

אורן זיו01:21.72

סלמה איתי01:23.73

פסי אריאל01:26.47

רון פרבר01:26.91

לזר איתן בן01:30.44

בנק ספיר01:33.28

טברובסקי דיויד01:36.31

ברגר אסף01:37.00

אלון גל1201:09.61

שטרנליב רועי01:12.49

שלגר רותם01:13.38

הוליאור עידני יערי01:13.96

איתן שפע יעקב01:14.75

סקגיו יובל01:16.61

מנשר דוד1401:01.77

הלוי כליל01:02.13

אורמן מיכאל01:02.41

הגדיש אהד01:02.45

יעקובי יפתח01:02.94

זרחין בנימין01:03.41

וטרו עמית01:03.77

בן שטרית איילון01:04.65

אופיר ניר01:06.05

לוי אורי01:06.27

לוי אמיר01:06.53

אייזדורפר עילי01:06.56

ברינס גיא01:08.71

מטבילקין עידן01:08.81

רחלין דניאל01:08.98

פרי עידו01:09.25



שם משפחה ופרטיחזה 200גיל' קבמין

וייס שירלי1103:31.27נקבה

שלח ענבר03:36.15

כהן שקד04:09.34

שמואלי רוני04:10.53

וויינברגר אביב04:35.79

פסקרה גלי1202:59.31

אברהם שירה03:31.78

שטרית ירין03:34.31

אדלר מעיין03:38.18

דיין ענבר03:44.13

ניר אורי03:49.05

מאיו שירה03:58.37

שגב נעם1303:09.77



שם משפחה ופרטיחזה 200גיל' קבמין

מנשר אמיר1103:24.22זכר

מיקולסקי ראם03:25.63

בן יהודה ירדן03:42.02

מטין יאן03:45.86

סלמה איתי03:48.50

אורן זיו03:48.95

יעקב איתי04:08.41

טברובסקי דיויד04:19.56

ברגר אסף04:21.15

בנק ספיר04:24.94

לוי ינאי1203:08.88

אלון גל03:13.66

הרפז זיו03:21.34

שטרנליב רועי03:22.20

איתן לביא03:25.38

לוי נדב יהושוע03:39.12

שלגר רותם03:47.28

סקגיו יובל03:48.07

מנשר דוד1402:40.68

לוי אורי02:42.19

אופיר ניר03:00.14

הגדיש אהד03:01.28

וטרו עמית03:07.28

פוגל אסף03:07.74



שם משפחה ופרטיפרפר 100גיל' קבמין

הוינו אירל1101:35.81נקבה

שלח ענבר01:37.78

נימרי נוגה01:42.83

לפידות יעל01:49.78

לביא יעל01:52.38

לי גוטליב01:59.69

קול עומר02:05.30

להט גוני חנה99:99:9

שיטרית נעה1201:27.25

נגר מעיין01:33.34

ניר אורי01:33.89

גל ליה01:38.57

דסקי אליזבט‘מולצ01:44.56

קמפף יעל01:59.46

שגב נעם1301:15.08

פיליפסון זואי01:16.13

ביטון קורל01:20.03



שם משפחה ופרטיפרפר 100גיל' קבמין

רומנו יואב1101:28.03זכר

פסי אריאל01:28.25

צוק עידו01:31.79

מנשר אמיר01:32.50

בן יהודה ירדן01:40.35

בלאו אורן01:40.87

איתי אבני01:44.44

לוי ינאי1201:24.92

הוליאור עידני יערי01:27.03

שטרנליב רועי01:30.89

הירש אלדר01:39.49

הרפז זיו01:39.94

רחלין דניאל1401:13.97

בן שטרית איילון01:14.87

פרי עידו01:22.71

גל אורי01:23.79

ברינס גיא01:27.75

פוגל אסף01:32.03



שם משפחה ופרטיפרפר 200גיל' קבמין

יעקובי יפתח1402:35.13זכר

הלוי כליל02:38.37

לוי אמיר02:41.83

וטרו עמית02:42.48

ארליך יובל03:01.16



שם משפחה ופרטיגב 200גיל' קבמין

הוינו אירל1103:16.20נקבה

שלח ענבר03:17.08

נימרי נוגה03:24.37

וייס שירלי03:31.87

דגני חנית לבי03:33.15

יעל בן ישעיה03:35.20

וקסלר מיכל שולמית03:38.65

חנאל אורי עדה03:51.72

פסקרה גלי1202:47.67

נגר מעיין02:55.90

שיטרית נעה02:58.30

אלקבס עדי03:06.18

טיטלבוים מיה03:08.94

גל ליה03:11.99

דסקי אליזבט‘מולצ03:16.15

אברהם שירה03:19.80

שטרית ירין03:24.30

אדלר מעיין03:24.75

ביטון קורל1302:42.58

פיליפסון זואי02:50.65

פרץ יובל03:22.24



שם משפחה ופרטיגב 200גיל' קבמין

בלאו אורן1103:03.17זכר

מנטין ירון03:03.50

מטין יאן03:17.44

סלמה איתי03:18.22

רון פרבר03:23.04

הון איתי03:50.25

אלון גל1202:49.16

הוליאור עידני יערי02:54.94

איתן שפע יעקב02:59.61

איתן לביא03:01.62

לוי ינאי03:02.34

הירש אלדר03:05.24

לוי נדב יהושוע03:12.53

וטרו עמית1402:31.20

בן שטרית איילון02:34.55

מנשר דוד02:35.79

זרחין בנימין02:40.12

הגדיש אהד02:41.20

אורמן מיכאל02:41.62

אייזדורפר עילי02:41.70

אופיר ניר02:43.06

הלוי כליל02:45.10

לוי אורי02:47.59

לוי אמיר02:47.59

יעקובי יפתח02:48.00

מטבילקין עידן02:48.23

פוגל אסף02:49.30

רחלין דניאל02:51.05

גל אורי02:58.57

ארליך יובל03:07.97


