כתובות וטלפונים – מקומות התחרות
מקום התחרות

כתובת

אחראי,טלפונים ומייל

אזור צפון
מרכז הטניס חיפה

רח' צביה ויצחק  ,2חיפה

לילו צרפתי
04-8522721

מרכז הטניס קרית שמונה

צומת גיבור ,קרית שמונה

טל אמסלם
054-2999977

מועדון הטניס קרית ביאליק

שד' ויצמן  ,39קרית ביאליק

רון גל
04-8421391 ,052-2598920

מועדון הטניס טבעון

רח' הכרמל  ,3טבעון

סטפן אנקונינה
052-5784950

מרכז הטניס טבריה

שיכון ד' (ליד המתנ"ס)
טבריה עילית

טל אמסלם
054-2999977

מרכז הטניס יקנעם

רח' אלונים  ,35יקנעם

שרון האוזר
04-9597559

מרכז הטניס עכו

שלום הגליל  ,3עכו

אלעד רוט
04-6668383

מועדון הטניס נצרת עילית

מגרשי הטניס נצרת עילית
(ליד השוק העירוני)
רח' דקר ,קרית מוצקין

ישה אקסנוב
054-8033806
רון גל
04-8421391 ,052-2598920

מועדון הטניס קרית מוצקין

מקום התחרות

כתובת

אחראי,טלפונים ומייל

אזור דרום
מרכז הטניס באר שבע

צומת יהודה הלוי ,ב"ש

יניב סקירה
08-6436444

מכללת קיי באר שבע

יהודה הלוי  ,33ב"ש

ריבקין יבגני
054-4967937

מרכז הטניס ערד

רח' עיינות ,ערד

יניב סקירה
08-9956877

מרכז הטניס אשקלון

שד' עופר ,שכונת שמשון ג'
אשקלון

שעיה אזר
08-6725196

מרכז הטניס אופקים

רח' הרצל  ,1אופקים

אלכס חנקין
054-9438332

מועדון הטניס קרית גת

שד' העצמאות  1ע"י
המתנ"ס אדית

בוגו וקנין
054-4551219

מקום התחרות

כתובת

אחראי וטלפונים

אזור מרכז א'
מועדון הטניס רמלה

רח' דוד רזיאל  ,3רמלה

דמיטרי פלייטמן
08-9226739

מרכז הטניס יד אליהו ,ת"א

רח' צבי נשרי  ,6פינת דרך
ההגנה יד אליהו ,ת"א

יגאל גיפש
03-6311023

מרכז הטניס יפו

רח' אד קוץ  ,6יפו

רקפת בנימיני
03-6830038 ,03-6814555

מתנ"ס רמת אליהו ,ראשל"צ

רח' אבא סילבר  ,2רמת
אליהו ,ראשל"צ

אמנון סלמה
054-4722070

מרכז הטניס ירושלים

רח' אלמליח  1קטמון ט',
ירושלים

מוריס אוחיון
02-6791866

מועדון טופ טניס הר הצופים

רח' צ'רציל  1מול מלון
ריג'נסי (היאט לשעבר)
ירושלים
שד' רוקח  ,2ת"א
(מול חניון רידינג)

דני מזרחי
02-5858578
054-5560599
אסף אינגבר
1700-500-169 ,03-6996011

מועדון הטניס מכבים

דרך ישראל פלד ,מכבים

אביחי צאלה
050-8787888

מועדון הטניס מודיעין

רח' עמק זבולון  9מודיעין

אביחי צאלה
050-8787888

ק.ק .חולון

דרור דיוויש
רח' הלוחמים  30חולון
052-8600662
רח' פרץ ברנשטיין  ,7רמת גן דרור דיוויש
052-8600662
מיקי זרגרי
רח' הקוממיות ,בת ים
053-4455017

אקדמיה לטניס ת"א

כפר המכביה
מועדון הטניס בת ים

מקום התחרות

כתובת

אחראי וטלפונים

אזור מרכז ב'
מועדון הטניס אביחיל

מושב אביחיל
(ליד בריכת השחייה)

איציק קליימנס
050-7346035 ,077-2346035

מועדון הטניס מכבי נתניה

רח' בן גוריון  ,170נתניה

אנדריי פרטמן
09-8824054 ,052-3949162

מועדון הטניס הפועל ת"א

שד' רוקח  ,67ת"א

רוני בן הרוש
052-2781921 ,03-6417822

קאנטרי קלאב הרצליה

רח' ז'בוטינסקי  ,5הרצליה
(ליד קניון שבעת הכוכבים)

דורון גרטל
052-5303020 ,09-9566124

מרכז הטניס רמת השרון

כביש גהה ליד צומת הכפר
הירוק ,רמת השרון

אייל תאוז
03-6456666

מועדון הטניס רעננה

רח' יאיר שטרן  ,5רעננה

שי פוני
09-7743828

טניס בני הרצליה ,נווה עמל
בית פוסטר

רח' כצנלסון  ,94הרצליה

יוני גורדון
09-9510404 ,09-9564646

קאנטרי קלאב כפר סבא

רח' בן יהודה  ,73כפר סבא

אושרי הירש
09-7673982 ,050-7272290

גולדן טניס נתניה

רח' רד"ק  ,33נתניה

מיכאל טפר
050-8942244

