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נאאנאמכ"סהמספרי חבר]SP]1[]2[]3[]4מספרשמות השחקניםשם הקבוצהדרוג

1VABANK 
-גרינבאום ליאוניד-פייקין יותם-גולדפרב איליה

ורניי מיכאל'צ-מדבדב אולג-מילשטיין דמיטרי
6178.7515.5815.9915.1515.1515362165361424719190150311529661.87168

-ברונשטיין זיו-גיא חנה-גיא שרון-לביא שלומי לביא שלומי2
חשווילי רבז'נג'ג

23181.44517.416.3715.994.8515132902893061844218205 54.61126

קניגסברג 3
 מודי

-אופיר גלעד-שגב רון-מוזס דני-קניגסברג מודי
קניגסברג אייל

25149.2957.3914.4614.4617.5647342214779124038925 53.87126

מרציאנו -הורוביץ שמשון-גרייצר נורית-מורן אורית מורן אורית4
מאיר

4173.45187.114.2212.937241037110071141  52.22126

48.07126  3159.945215.7910.3619.9220704197051616820506טולדנו אורן-עציון בועז-זמיר עמי-עציון אמיר עציון אמיר5

מאירוביץ 6
 מיקי

-שפיגל צחי-גרינברג שושנה-מאירוביץ מיקי
יאיר יוסף-זינגר מריקה-קומיסיונר יולנדה

21140.4313.185.5416.7312.61941396871152929325765643248.06126

-גולדרינג אהובה-שליט רות-לזר אלון-אסולין עדי אסולין עדי7
מיוחס מושיקו-לוי יצחק

24172.294.4215.5818.667.116490150531318916231170921477745.7684

43.89126  13173.714.2214.464.8510.369032109489649163שחר נטע-טובי יעקב-קיש תמר-מזרחי יפה מזרחי יפה8

מיימון -שורצמן שלמה-בן יהודה רן-כהנא ישראל כהנא ישראל9
סאייג

10152.788.39.6415.379.643510154721661017025  42.9542

42.5284  7167.288.310.369.6414.221785131121130922924מילר עידו-צברי מיכל-שמואלי רן-בן דוד אבישי בן דוד אבישי10

-אדטו אבי-אלון אלכס-שצוקין גולן-ליכטמן אייל ליכטמן אייל11
שלג אלי-גריגורי' וינביץ

20141.291.229.2915.9915.37254269061490718873160811511641.8784

-אופן משה-כהן יוסי-לונשטיין דני-שניידר אבי שניידר אבי12
קונפינו יוסי

8164.1811.712.315.7811.74821 6214108316455651641.49126

40.5784  12177.1115.994.0113.187.3916044163041906117852בן דוד יובל-גינוסר איתמר-כליף יערה-אלספל חנן אלספל חנן13

-בואנו יעקב-גלר אורי-קרביץ אירית-קרביץ אריה קרביץ אריה14
גוליק אורי-גוליק איתן

5153.594.4215.5811.388.3441844192092001413141439.6884

38.1384  19202.5718.7812.94.012.44116221162157195720טל חיים-טל לביאה-טל נגה-טל דנה טל דנה15

-ולפר מיכאל-אלרן ישראל-הרץ ראובן-הולינגר אבי הולינגר אבי16
שזיפי אילן

2134.219.646.554.6315.792084741371905212213984 36.6142

-אופמן טובה-ולהויז דוד-סוקול מתי-ויידמן ולרי ויידמן ולרי17
בילר תודי-בלס אביבה

11151.8854.014.4214.2212.9147601721438981211011586454635.5584

34.7763  18162.411013.455.545.78774840871631516162בורק לואיזה-מרמר רוני-רפאלי דוד-שטרית אבי שטרית אבי18

אפלבוים -ניק גרש'שפוצ-לוי עובדיה-ידדוב רמי ידדוב רמי19
רסין רות-שלום

15160.2316.553.636.824.6318141430618751134439040 31.6342

 קרוק רוברט20
טל -כהן-לידור דניאלה-קרוק אסתר-קרוק רוברט

טאו טל-ברוידא שרה-ישי
1137.0510.369.291.349.29471847192632688165561907530.2842

29.7642  9168.0511.77.693.277.11413820991243110גורי ששון חיים-פלדבוי גיל-פרנד טל-ברק אלעד ברק אלעד21
1344529.7242 939416128 16137.763.454.631.7219.9215700וסטר פול'ג-מגדל אילן-כנען תומר-מיטל כפיר מיטל כפיר22

שוולזון -יסלסון לאוניד-ר"ם יוסף ד'אלג-לבנה דורון לבנה דורון23
קונסון בוריס-רטנר אליהו-ויקטור

17152.81010.718.620.089605125351746217020204961527729.4163

ובר -טטנבוים תומר-)סולי(גרין שלמה-וזינה אורי וזינה אורי24
זאב

22159.366.825.549.644.211406442102099018866  26.21  

20.8242 154514358 14139.785.784.4210.360.261906718539ברט יורם-גורטנשטיין דוד-סגל מתן-בלסיאנו אלי בלסיאנו אלי25
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