
  51-4201 עונה סוף – ופרסים גביעים

  

  שליחים מרוץ כולל איכותי קבוצתי ניקוד תטבל

 כולל מרוץ ניקוד סופי לקטגוריית קבוצתי איכותי
 שליחים

 8 שרות בתי הסוהר 1מקום 
 20 אלישרא 2מקום 
 21 משטרת ישראל 3מקום 
 22 רפאל 4מקום 
 22 חברת חשמל 4מקום 

 25 טבע 5
6 HP 27 
 30 לאומי 7
 31 בנק הפועלים 8
 35 תעשייה אווירית 9

  

  שובר/כספי פרס  הוקרה  שם  
        

        קבוצתי
  ח"ש 1500  גביע ס"שב  1 מקום
  ח"ש 1250 גביע  אלישרא  2 מקום
   ₪ 1000 גביע ישראל משטרת  3 מקום

        
        

        השתתפות אחוזי
    גביע  הפועלים בנק  1 מקום

        
        משתתפים מספר
    גביע  ס"שב  1 מקום

        
        כללי - גברים – אישי
  פולאר שעון גביע )ס"שב (גזהיי אנדלקאו  1 מקום

  פולאר שעון גביע )ס"שב (מולוגטה איילין  2 מקום

  פולאר משקל גביע  )רפאל (אדטו אבי  3 מקום

      

        כללי - נשים – אישי
  פולאר שעון גביע )טכניון (וולפסון הלן  1 מקום

 פולאר שעון גביע )הפועלים בנק (שריון- פורת לילך  2 מקום

  פולאר משקל גביע )המורים. הס (קרפ-לובצקי גילי  3 מקום

       



     39-22 גברים

 פרסים כפל אין גביע )ס"שב (גזהיי אנדלקאו  1 מקום

 אין כפל פרסים גביע )ס"שב (מולוגטה איילין  2 מקום

 אין כפל פרסים גביע  )רפאל (אדטו אבי  3 מקום

        
       39-22 נשים
 פרסים כפל אין גביע )טכניון (וולפסון הלן  1 מקום

  ראנר פרו שובר גביע  )הפועלים בנק (יחיאל עינת  2 מקום

  ראנר פרו שובר גביע )HP (חלילי אורטל  3 מקום

        
        49-40 גברים
 ראנר פרו שובר גביע )ישראל משטרת (איליה אבינועם  1 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )טבע (צור גיל  2 מקום

  ראנר פרו שובר גביע )בזק (חנינה אבי  3 מקום

        
        

        49-40 נשים
 אין כפל פרסים גביע )הפועלים בנק (שריון- פורת לילך  1 מקום

 אין כפל פרסים גביע )המורים. הס (קרפ-לובצקי גילי  2 מקום

  גביע )הפועלים בנק (אורבך לילך  3 מקום

        
        59-50 גברים
 ראנר פרו שובר גביע )אווירית תעשיה (יק'פלצ אורי  1 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )סאפ (שרמן יהלי  2 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )אווירית תעשיה (שעשוע אילן  3 מקום

        
        59-50 נשים
 ראנר פרו שובר גביע )טבע (בר קרין  1 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )טבע (דקל מיכל  2 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )החקלאות משרד-וולקני (לאור יעל  3 מקום

        
        +60 גברים
 ראנר פרו שובר גביע )אלישרא (עובדיה שלמה  1 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )רפאל (לוטבק גבי  2 מקום

 ראנר פרו שובר גביע )ס"שב (גרבוב אשר  3 מקום

        
   


