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 לכבוד  

 71.50.2522                                                               יו"א אגודות

    שחקני הבאולינג

 

 ., סיכום4241244התחרויות לסיום עונת הנדון : 
 

 : 4241244התחרויות לסיום עונת מועדי סיכום להלן 
 

 .שבאתר . לפי תוכנית הליגות(12)אחרון מחזור  - וארצית עלליגות הגברים,  – 18.25.4244 .1

. לפי (12)מחזור אחרון  - ב' וארצית' ארצית א, לאומיתליגות הסניורים,  – 42.25.4244 .4

 .שבאתר תוכנית הליגות

 מוקדמות אליפות ישראל ליחידים. לפי תקנון האליפות שהופץ. – 11-42.25.4244 .3

 קנון האליפות שהופץ.תלפי רבע גמר אליפות ישראל ליחידים.  – 45.25.4244 .2

 חצי גמר וגמר אליפות ישראל ליחידים. לפי תקנון האליפות שהופץ. – 42.25.4244 .5

 .לפי התקנון שהופץ. 1מפגש  ,תחרות לקביעת נבחרת הנוער – 49.25.4244 .6

 אליפות אירופה לגברים. -פינלנד נבחרת ישראל גברים ב – 11.26.4244 -- 31.25 .2

 שבאתר. ה. לפי תוכנית הליג(12)מחזור אחרון  -גברים ליגה לאומית  – 24.26.4244 .9

 שבאתר. ה. לפי תוכנית הליג(12מחזור אחרון ) - ליגת על סניורים – 23.26.4244 .8

 .לפי התקנון שהופץ. 4תחרות לקביעת נבחרת הנוער מפגש  – 22.26.4244 .12

 .לפי תקנון האליפות שהופץ. 18אליפות ישראל לנוער עד גיל  – 11.26.4244 .11

 .תקנון יופץ בקרובגביע המדינה לנשים.  – 16.26.4244 .14

 . לפי התקנון שהופץ.2תחרות לקביעת נבחרת הנוער מפגש  – 19.26.4244 .13

 .גרמניהב ESBCסניורים בתחרות אליפות אירופה לשחקני הסניורים  – 424422.24. -- 26.42 .12

 .תקנון יופץ בקרוב. מוקדמות - אליפות ישראל לדרג ב' – 22-13.22.4244 .15

 .תקנון יופץ בקרובתחרות גמר.  –הליגות המחוזיות  – 26.22.4244 .16

 .תקנון יופץ בקרובגביע המדינה למועדונים.  – 29.22.4244 .12

 .קנון יופץ בקובתשלבי חצי גמר וגמר.  -אליפות ישראל לדרג ב'  – 15.22.4244 .19

 .תקנון יופץ בקרובגביע המדינה לסניורים.  – 44.22.4244 .18

 .בדנמרק לנשיםבתחרות אליפות אירופה  נשיםנבחרת ישראל  – 424429.41. -- 29.12 .42

 .בצרפת לנוערבתחרות אליפות אירופה  נוערנבחרת ישראל  – 424428.11. -- 28.24 .41

 

  ,בברכה   

 

 אריה פישר,              יו"ר
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mailto:ibf@internet-zahav.net
http://www.etbf.eu/

