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               ────────────────────────
     ┌───┬──┬──┬──┬──┬──┬───────┬────────────────┬─────┬────────────────┬─────┐
│מספר │שם              │מספר │שם 2            │קטגוריה│נק│נק│נק│נק│סב│סה"│     
│1    │                │2    │                │       │1 │2 │3 │4 │וב│כ נ│     
     └───┴──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────────────────┴─────┴────────────────┴─────┘
│9312 │ברקת אילן       │12940│לנגי אסף        │פתוח   │20│20│11│2 │2 │51 │     
│368  │פרידריך יוליאן  │991  │אנגל יוסי       │סניורים│16│14│4 │19│4 │49 │     
│14975│פישר לוטן       │15690│שורץ רון        │פתוח   │2 │16│18│12│2 │46 │     
│3321 │גרינברג ניר     │9321 │לוין אמיר       │פתוח   │12│13│20│2 │2 │45 │     
│3882 │לויט-פורת רות   │10080│פופלילוב מתילדה │נשים   │7 │18│13│14│7 │45 │     
│468  │ידלין ישראל     │4830 │ידלין דורון     │פתוח   │18│8 │5 │19│5 │45 │     
│11122│לירן ינון       │4648 │פרידלנדר אהוד   │פתוח   │8 │15│9 │10│8 │34 │     
│2005 │אלישר שלמה      │4537 │כהן דוד         │סניורים│3 │6 │12│16│3 │34 │     
│6938 │מרק מיכה        │715  │לובינסקי יובל   │פתוח   │5 │9 │15│2 │2 │29 │     
│16536│פייקין יותם     │15362│גולדפרב איליה   │פתוח   │11│4 │6 │8 │4 │25 │     
│8769 │לוינגר אסא      │10642│חץ נתן          │פתוח   │13│  │8 │4 │  │25 │     
│86   │קובאליו סרג'יו  │6082 │פרלמוטר אריק    │פתוח   │10│7 │7 │6 │6 │24 │     
│3724 │מורן אורית      │10371│גרייצר נורית    │נשים   │2 │5 │14│2 │2 │21 │     
│11621│טל נגה          │11622│טל דנה          │נשים   │2 │2 │16│2 │2 │20 │     
│196  │בירמן דוד       │4335 │בירמן דניאלה    │סניורים│9 │10│  │  │  │19 │     
│15015│בירמן אלון      │15043│פדון דרור       │פתוח   │15│  │  │  │  │15 │     
│5935 │הרבסט אילן      │6630 │הרבסט אופיר     │פתוח   │14│  │  │  │  │14 │     
│15296│צ'ורניי מיכאל   │15031│מדבדב אולג      │פתוח   │2 │  │10│  │  │12 │     
│515  │ברסלאור מנחם    │837  │זילברבוש שמואל  │סניורים│0 │12│  │  │  │12 │     
│19140│רייטר אדם       │19061│גינוסר איתמר    │פתוח   │0 │11│  │  │  │11 │     
│4357 │נוסצקי מיכל     │18838│סעדה נטלי       │נשים   │4 │3 │3 │  │3 │7  │     
│14659│פכטמן רון       │12120│גינוסר אלדד     │פתוח   │6 │  │  │  │  │6  │     
│1200 │דן אורה         │5305 │פרקש רות        │נשים   │0 │2 │  │  │  │2  │     
      ─── ── ── ── ── ── ─────── ──────────────── ───── ──────────────── ─────

                                                                               
  לזוגות שהשתתפו בכל הסבובים חושבו 3 הסבובים הטובים.                           
***  ס ו ף   ד ו " ח  ***                          


