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 92.28.9204                                                                                                          :לכבוד

 יו"ר המועדונים -

 רכזי נוער -

 

 0929הודעת  ספורט 
 

 4920/7920פרסים לעונת  -נוער הת וליגהנדון: 

 

 ראל לנוערלפני תחילת אליפות ישהפרסים יחולקו *** 

   .גן שמואלבבאולינג  22:92בשעה  92.25.9204בשבת           

 

 ליגת על לנוער .א

 
 : דירוג קבוצתי.0

        9מקום                    9מקום                  0מקום       

 ליאבקב.            קב. לירון א.   קב. רועי             
 

 : דירוג אישי.9

 נערים: 
 9מקום                      9מקום                    0מקום         

 איל דמארי                   רן חיוןלי           ליאב יהנה        
 ( מודיעין) 078.0      (טרייק בולס) 040.2            ( חולון) 049.2     

 

 : משחק קבוצתי                                        נערות:

 לירון א.קבוצת                                                          -----          

                                                                                    225 
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  : על ,.שיאי ליגה9

 נערים:

           (8סדרת משחקים)                      משחק אחד   

                               חיוןלירן                   לירון אשכנזי      

                    (סטרייק בול)   422                      (חולון)   922   
               

 נערות:

          (8סדרת משחקים)                      משחק אחד   

 לירון פלד             לירון פלד   

                      (חולון) 722                        (חולון) 029   

    

 נוערלאומית לליגה  .ב
        

 : דירוג אישי .0  

 נערים: 
 9מקום                      9מקום                    0מקום         

 אושר ידידיה                ירום קלוס             טל הנאור         
 פתח תקווה() 28.8     ( טרייק בול)ס 092.4 )חולון(             050.4     

 

 נערות:

  ------ 
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  : לאומית, שיאי ליגה .9

 נערים:

           (8סדרת משחקים)                      משחק אחד    

                              טל הנאור                          טל הנאור    

                    (חולון)   222                      )חולון(   900    
               

 נערות:

          (8סדרת משחקים)                       משחק אחד    

 ליהיא פורטל              ליהיא פורטל    

                      (הרצליה) 849                     (הרצליה) 094

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב ר כ ו ת  ל ז ו כ י ם,
 
 יו"ר  אריה פישר,

 התאחדות הכדורת בישראל
 

mailto:ibf@zahav.net.il

