
איגוד השחייה בישראל

אליפות מאסטרס - קיץ 2014 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

06/09/2014

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,056  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 731 הפועל עולם המים2 

 394 מכבי חיפה3 

 270 מכבי קרית ביאליק4 

 258  מאסטרס רחובות5 

 246  אסא תל-אביב6 

 232  שחייני מאסטרס7 

 209 הפועל רמת גן8 

 191 מכבי כפר-המכביה9 

 175  כיוונים באר-שבע10 

 164 הפועל עירוני הוד השרון11 

 152 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג12 

 151 מכבי נהריה13 

 93  ירושלים רבתי14 

 78 הפועל המרכז הישראלי 15 

לשחייה- כפר שמריהו

 72  בית הלוחם תל-אביב16 

 64  ספורטן פתח-תקוה17 

 58  בני הרצליה18 

 57 מכבי שהם19 

 50 מכבי פ.מ. רעות20 

 48 מכבי קרית אונו21 

 40 הפועל ירושלים22 

 34  ערבה23 

 32 הפועל בת-ים24 

 28 הפועל בית איל25 

 28 הפועל גליל עליון25 

 26 הפועל פתח-תקוה27 

 24 הפועל שחייני הנגב28 

 18  מתנ"ס גוש עציון29 

 18 הפועל קאנטרי כפר ורדים29 

 16  ע.ל.ה. רעננה31 

 14 הפועל מטה יהודה32 

 6  בית הלוחם חיפה33 

 429  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 338 הפועל עולם המים2 

 118 הפועל עירוני הוד השרון3 

 102 מכבי נהריה4 

 94  מאסטרס רחובות5 

 84 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג6 

 78 הפועל רמת גן7 

 76 מכבי חיפה8 

 74 מכבי כפר-המכביה9 

 64 מכבי קרית ביאליק10 

 58  בני הרצליה11 

 40 הפועל ירושלים12 

 38 מכבי קרית אונו13 

 36 הפועל המרכז הישראלי 14 

לשחייה- כפר שמריהו

 32 הפועל בת-ים15 

 28  כיוונים באר-שבע16 

 26 הפועל פתח-תקוה17 

 24 הפועל שחייני הנגב18 

 20  שחייני מאסטרס19 

 20  ספורטן פתח-תקוה19 

 18  ערבה21 

 18 הפועל קאנטרי כפר ורדים21 

 16  ע.ל.ה. רעננה23 

 10 הפועל גליל עליון24 

 0  מתנס נווה אליהו25 

 0 מכבי שהם25 

 0 הפועל בית איל25 

 0 הפועל מטה יהודה25 

 0  ירושלים רבתי25 

 0  מתנ"ס גוש עציון25 

 0  בית הלוחם תל-אביב25 

 0 מכבי פ.מ. רעות25 

 0  מעלה אדומים25 

 627  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 393 הפועל עולם המים2 

 318 מכבי חיפה3 

 246  אסא תל-אביב4 

 212  שחייני מאסטרס5 

 206 מכבי קרית ביאליק6 

 164  מאסטרס רחובות7 

 147  כיוונים באר-שבע8 

 131 הפועל רמת גן9 

 117 מכבי כפר-המכביה10 

 93  ירושלים רבתי11 

 72  בית הלוחם תל-אביב12 

 68 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג13 

 57 מכבי שהם14 

 50 מכבי פ.מ. רעות15 

 49 מכבי נהריה16 

 46 הפועל עירוני הוד השרון17 

 44  ספורטן פתח-תקוה18 

 42 הפועל המרכז הישראלי 19 

לשחייה- כפר שמריהו

 28 הפועל בית איל20 

 18 הפועל גליל עליון21 

 18  מתנ"ס גוש עציון21 

 16  ערבה23 

 14 הפועל מטה יהודה24 

 10 מכבי קרית אונו25 

 6  בית הלוחם חיפה26 

 1  מעלה אדומים27 

 0 הפועל ירושלים28 

 0 הפועל פתח-תקוה28 

 0 הפועל שחייני הנגב28 

 0  בני הרצליה28 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים28 

 0  ע.ל.ה. רעננה28 



איגוד השחייה בישראל

אליפות מאסטרס - קיץ 2014 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

06/09/2014

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1  מעלה אדומים34 

 0  מתנס נווה אליהו35 

 0  אסא תל-אביב25 

 0  בית הלוחם חיפה25 

 0 הפועל בת-ים28 

 0  מתנס נווה אליהו28 


