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28.04.08  
  :לכבוד

  ר המועדונים"יו

  
   839הודעת  ספורט 

  

  087200/ פרסים לעונת -ליגות ארציות : הנדון

      

                                               לפני תחילת משחקי גביע המדינה למועדוניםהפרסים יחולקו *** 
  .בחולון" בולה" בבאולינג 31.05.08 בשבת –       

  

  :ירוג קבוצתיד.1

  

  ארצית דרום

  שיא קבוצתי            3מקום                   2מקום          1מקום 
  1286 -    באר שבע         אשדוד        באולינג אשדוד   אשדוד 

  
  ארצית צפון

  שיא קבוצתי            3מקום              2מקום             1מקום 
  1420 -        הרצליה           חוצות         חוצות 1סטרייק בול 

  

  ארצית מרכז

  שיא קבוצתי            3מקום             2מקום              1מקום 
  1387 - 1       ראשונים 1         רחובות     רמת גן    1ראשונים 
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  :דירוג אישי.2

  

  ארצית דרום 
  3מקום                    2מקום                       1מקום  

       בני בלייזר         מור אבירם     לירן שילה
  )אשדוד (196.2)      אשדוד (197.0       ) אשדוד (204.2 

  
  ארצית צפון

  3מקום                    2מקום                       1מקום 
      אמנון קלו        מיכאל עמר    בועז סילשי

  )חוצות (192.8)      ולהעפ (194.2        )חוצות (196.4

  
  ארצית מרכז

  3מקום                    2מקום                       1מקום 
      עמית שטרום        אלון שלום    מיכאל גוריאל

  )רמת גן (197.2)    ראשונים (200.5)          רמת גן (204.2
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   : אישייםשיאי ליגה.3
  

  ארצית דרום

    )5(סדרת משחקים                     משחק אחד

               רון ראובן    דודי שלו
              )באר שבע (1141               )רחובות (279

  
  ארצית צפון

       )5(סדרת משחקים                      משחק אחד

        מיכאל עמר      אייל גולן
  )עפולה (1155        )סטרייק בול (299

  
  ארצית מרכז

     )5(סדרת משחקים                      משחק אחד

            פבל שוסטר    שרה אבירם
    )ראשונים (1181          )רחובות (288
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  ר" יו  ,אריה פישר
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