
שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג זוגות/בן קטגוריית זוגות מעורבים בת זוג מעורבים/בן
רון קרסיק 35גברים  35זוגות גברים  מחפש

עובד בכור 35גברים 

אורי זוהר 35גברים  35זוגות גברים  יניב גוטמן 35זוגות מעורבים  דניאל שפירא

יניב גוטמן 35גברים  35זוגות גברים  אורי זוהר

איליה דמבינסקי 35גברים 

אילן בבושקין 35גברים 

ערן רושו 35גברים  45זוגות גברים  ברק ליבוביץ

עומרי אביגדור 35גברים  35זוגות גברים  מינץ אמיר

אסף רגואן 35גברים 

יריב שטרית 40גברים  40זוגות גברים  ברק ירון

דויד פוגל 40גברים 

דניאל ניישטוט 40גברים  35זוגות גברים  בכור עובד 40זוגות מעורבים 

פרדי בוחבוט 40גברים  40זוגות גברים  מיכי קירשברג 40זוגות מעורבים  רינת ענתבי

אורן דוקן 40גברים 

ברי בוברוב 40גברים  35זוגות גברים  יניב גוטמן

דניאל ביטון 40גברים 

מיכאל גינלי 40גברים 

עמנואל שם טוב 40גברים 

ולדימיר ר'קוצ 40גברים 

איציק זאבי 40גברים  40זוגות גברים  ניר אשד

מיכאל קירשברג 40גברים  40זוגות גברים  פרדי בוחבוט

אייל דבורא 45גברים 

אביב בר זהר 45גברים 

ניר אשד 45גברים 

רני לפלר 45גברים 

יגאל מזרחי 45גברים 

יואב לביא 45גברים 

אסי סגל 45גברים 

אסף גבע 45גברים 

ארז אשכנזי 45גברים  40זוגות גברים  שמעון ביטון

זהר ארליך 45גברים 

Gabriel Galer 45גברים 

Alexey APRELIKOV 45גברים  45זוגות מעורבים  מחפש

אסף אוחיון 45גברים 

רונן משיח 45גברים 

אילן גרין 45גברים 

פרנק ניזארד 50גברים 

פיטר לוקשיק 50גברים  50זוגות גברים 

Laurent CHICHA 50גברים 

אלכס דניאל 50גברים  50זוגות גברים 

סופר דרור 50גברים  50זוגות גברים  ירוסלב פורשין

מישל כהן 50גברים 

גיל לין 50גברים 

נדב שפר 50גברים 

ענר לוי 50גברים 

משה פקלר 50גברים 

Sergey KIYASHKO 50גברים 

ירון דיאמנט 50גברים  50זוגות גברים  מחפש

jose sharon 50גברים  50זוגות גברים  zeev livne 50זוגות מעורבים  ינין שטראוס"ג

שמעון ביטון 55גברים  40זוגות גברים  ארז אשכנזי 35זוגות מעורבים  מחפש

עמוס גבעון 55גברים 

תמיר אמיתי 55גברים 

ניסים נוה 55גברים 

זאב ליבנה 55גברים  50זוגות גברים  חוסה שרון

משה קליג 55גברים  55זוגות גברים  תמיר אמיתי

ירון ברק 55גברים  40זוגות גברים  שטרית יריב

יארוסלב פורשין 55גברים  50זוגות גברים  דרור סופר 40זוגות מעורבים  חגית ברנובסקי

אסף אצלאן 55גברים  55זוגות גברים  פיליפ ויינשטוק

Roman Vik 55גברים  35זוגות מעורבים  Petra Navratilova

שמעון בן שלוש 55גברים 

פיליפ וינשטוק 55גברים  55זוגות גברים  אסף אצלאן

גרין רוני 55גברים 

פרנק אטצולד 55גברים  רוני גרין

שי אברמוביץ 60גברים  60זוגות גברים  אליאני יוסי

מאיר פוקשיבקה 60גברים  60זוגות גברים  דניאל אהרונוביץ

יעקב פייבל 60גברים  60זוגות גברים  בוריס זייץ

שאולי חלף 60גברים  60זוגות גברים  אלכס בלום 45זוגות מעורבים  חגית זינגר

שמעון מורי 60גברים 

חיים און 60גברים 



שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג זוגות/בן קטגוריית זוגות מעורבים בת זוג מעורבים/בן
רוני שיפטן 60גברים 

מיקי זרגרי 60גברים 

בני קרסגי 60גברים 

בוריס זייץ 60גברים  60זוגות גברים  יעקב פייבל

יוסי מילצקי 65גברים 

זכריה קהלאני 65גברים 

עודד גולדין 65גברים 

יעקב בסן 65גברים  65זוגות גברים  רוני גולדמן

אלכס בלום 65גברים  60זוגות גברים  שאולי חלף 45זוגות מעורבים  רש'נטלי צ

אבי שמואלי 65גברים  65זוגות גברים  דרבסי ראובן מחפש

אבנר גילבוע 65גברים  65זוגות גברים  חיים קנגון

תמיר טל-רוזן 65גברים  65זוגות גברים  גורג ישראל

ראובן דרבסי 65גברים  65זוגות גברים  אבי שמואלי

ו'ג אורן 70גברים  65זוגות גברים  מתי בש

מתי בש 70גברים  65זוגות גברים  ו אורן'ג

גדי' ורג'ג ישראל 70גברים  65זוגות גברים 

דוד אפרתי 70גברים 

חיים קרטש 70גברים 

טדי קפלן 70גברים 

Elena Belopolskaya 35נשים 

מאיה גמזו 40נשים  40זוגות נשים  רש'נטלי צ 35זוגות מעורבים  רון בקר

דניאל שפירא 40נשים  35זוגות מעורבים  אורי זוהר

חגית ברנובסקי 40נשים  40זוגות נשים  רותי רמין 40זוגות מעורבים  סלאבה פורשין

נטליה כהן 40נשים  45זוגות נשים  חגית זינגר 40זוגות מעורבים  דניאל ניישטוט

רותי רמין 45נשים  40זוגות נשים  חגית ברנובסקי

Natali Cheresh 45נשים  40זוגות נשים  מאיה גמזו 45זוגות מעורבים  אלכס בלום

חגית זינגר 45נשים  45זוגות נשים  נטליה כהן 45זוגות מעורבים  שאולי חלף

Debbie Weiss 50נשים  50זוגות נשים  י מושון'מרג

מרגי מושון 50נשים  50זוגות נשים  דבי וייס

ויולה לוביק 50נשים  50זוגות נשים  לא ידוע לע עדיין

JILLIAN MILLINER 55נשים 

בלה איזוגייב 55נשים  50זוגות נשים  מחפשת 55זוגות מעורבים  מחפשת

ברברה צור 60נשים  50זוגות נשים  פאני וייס

פאני וייס 65נשים  50זוגות נשים  ברברה צור

רינת ענתבי 40זוגות מעורבים  פרדי בוחבוט

רון בקר 35זוגות מעורבים  מאיה גמזו

Alice Riklova 35זוגות נשים  Petra Navratilova 35זוגות מעורבים  Pisecky

Petra Navratilova 35זוגות נשים  Alice Riklova 35זוגות מעורבים  Roman Vik

דניאל אהרונוביץ 55זוגות גברים  מאיר פוקשיבקה

חיים קנגון 65זוגות גברים  מחפש

פליקס וינשטיין 50זוגות גברים  פיטר לוקשין

ברק ליבוביץ 35זוגות גברים  ערן רושו

רוני גולדמן 65זוגות גברים  יעקב בסן

Jan Pisecky 40זוגות גברים  VIK 35זוגות מעורבים  Riklova

Janine Strauss 50זוגות מעורבים  Jose Sharon

אמיר מינץ 35זוגות גברים  עומרי אביגדור

יוסי אליאני 60זוגות גברים  שי אברמוביץ


