
מדור ספורטהתאגדות ישראלית לברידג'

כל קבוצה יושבת NS בשולחן שלה ושולחת זוג להיות EW בשולחן השני.
למציאת מספר השולחן יש להפחית 40 ממספר הקבוצה

הקבוצה האורחת (V) מתיישבת ראשונה. הקבוצה המארחת (H) יושבת אחריה.

H=Home Team,   V=Visiting Team

H    VH    VH    VH    VH    VH    Vמפגששעהתאריך

 46-47 48-45 44-49 50-43 42-51 2509:30152-41-אוק

 47-48 49-46 45-50 51-44 43-41 11:45242-52שישי

 48-49 50-47 46-51 41-45 44-42 14:15352-43רחובות

 49-50 51-48 47-41 42-46 45-43 2609:30444-52-אוק

 50-51 41-49 48-42 43-47 46-44 11:45552-45שבת

14:15646-52 47-45 44-48 49-43 42-50 51-41 

 41-42 43-51 50-44 45-49 48-46 16:30752-47רעננה

42-43 44-41 51-45 46-50 49-47 2209:30848-52-נוב

 43-44 45-42 41-46 47-51 50-48 11:45952-49שישי

14:151050-52 51-49 48-41 42-47 46-43 44-45 

 45-46 47-44 43-48 49-42 41-50 16:301152-51רעננה

רשימת הקבוצות
41 - אקסלרוד אשר - ניימן עירית* - אקסלרוד דרור - וקשלק רן - ניימן יוסף - טמס חיים

42 - לביא משה - ליפשיץ יותם - רוזנטל ניר - בסקין ב
43 - קניגסברג מודי - לונשטיין אילנה* - לויט ישעיהו* - מוזס דני - תור רוני - פאור שירי*

44 - שזר ארנון - שזר עמוס - וורך יגאל - ממן אבי - בן צבי אייל - קפיטנוב בוריס
45 - כהן עדי - לונשטיין דני - טרגן אברהם - ארנון גדי - ספקטור מיכל - צייטין דוד

46 - בורק לואיזה - מרמר רוני - זייטמן מגי - גרינברג שמואל - ארגז ירון
47 - פולק אוסקר - מורד אורי - בקלצוק ארז - טובביס אלכס - טל יוסף - מי-טל כפיר

48 - בר גילי - שחר עינן - פורת רמי* - רוג'רס סטיב* - בבלי יורם*
49 - מרקוס עמירם - מרקוס עידו* - שמיר יעקב - פרידלנדר טוביה - מרקוס קובי - מרום דני

50 - ליכטמן אייל - שצוקין גולן - וינביץ' גריגורי - שלג אלי - אגרוניק גריגורי* - מנדלבאום יצחק*
51 - טרגן אפרים - זיכרמן דוד - גליצנשטין מרדכי - טוביאס חיים - איטח אלברט - עמר אבי

52 - סוביק מאיה - סוביק ויקטור - אגוזי יורם - אגוזי בתיה

כוכבית = שחקן ללא זכויות בקבוצה משנה שעברה*

השלב הבא:
הקבוצה שתסיים ראשונה עולה לליגה הלאומית 2020

הקבוצות שיסיימו במקומות 2-3 עולות לפלייאוף שיתקיים בשבת 23 בנובמבר (פירוט בתקנון)
הקבוצות שיסיימו במקומות 9-12 יורדות לליגה א' 2020

  ברקע צהוב  -  המשחקים נערכים ברחובות

לוח המפגשים לליגה ארצית דרום 2019


