
TOURNAMENT PAVEL OPEN &TULI'S EVENTS  

 

 1מספר מגרש  – 'אדרג נשים  – שלבי הכרעות –לוח משחקים   

חצי   10:00
 אניטה דייב \ב סופי סטריקו גל מליאר \נגה מאור  1ר גמ

חצי   10:00
 גוזג'ני  \צאלה מוהר  יעל לוטן \אלונה צ'רקז  2ר גמ

 גמר  12:00

 
  

 
 

 

  
 'אגברים דרג  – גמר רבע –לוח משחקים   

 2זוג  1זוג  מגרש # שעה

:0009  1 
 

 היובל טריק \אלעד שרוני  נתי אוחנה \שון פייגה  1

:0009  עמית מסורי \עובדי סידון  קווין קוזמיצ'וב \רי מסורי עופ 2 2 
:0009  מאי \פבלו  אופק ברמן \תומר הדר  3 3 
:0009  רום עוזיאל \הרמן קנטושוב  אילון אלעזר \ריבר דיי  4 4 

     

     

 1מספר מגרש  – 'אדרג  גברים – שלבי הכרעות –לוח משחקים   

 2זוג  1זוג  מגרש # שעה

 #4רבע  #1רבע  3 1 11:00
 #3רבע  #2רבע  4 2 11:00
 גמר 3 3 13:00

 
  

    

 4 מספרמגרש  – דרג ב'נשים  – שלבי הכרעות –לוח משחקים   

חצי   11:00
 / יולי דרורי אופק אלעל פמלה פירו / מעיין האס 1ר גמ

חצי   11:30
 אורית עובדיה / אלקה פרידריך שרית מרדכי / ספיר דביר 2ר גמ

 גמר  12:00

     

 גברים דרג ב' – גמרשמינית  –לוח משחקים   

 2זוג  1זוג  מגרש # שעה

:0008  
1 

 
סטס \ארטיום אצ'ילדייב 1

 שלו בירן \ן רוזמ איתי גרינברג

:0008  מתן בלום \רועי מלכה  אמיר וינו \סרי זרייק  2 2 
:0008  צביקה גוטקין \ליעוז שילמן  רי שובלעומ \הדר רומשקנו  3 3 
:0008  בן לוי צדק \ויק מוסלאי  עומר מרשנסקי \דן שטרנבך  4 4 

30:08 נתן יהו \אורן אפלבאום  מייקי בינת \אלון לוי  1 5 
 ונגרוביץ'

30:08  רפאל גונצ'ריוק \אלן פטריאיב  זיו אבידור \תומר אברהמי  2 6 
30:08  עידו לוסטיג \כפיר בהלול  פבל קריגמן \ערן פוס  3 7 
30:08  רועי גולומב \עדן פוסטרנק  סרגיי קליין \לג עומר פ 4 8 

     



     

 גברים דרג ב' – גמררבע  –לוח משחקים   

 2זוג  1זוג  מגרש # שעה

 #8שמינית  #1שמינית  2 1 10:00

 #7שמינית  #2שמינית  3 2 10:00

 #4שמינית  #5שמינית  2 3 10:00

 #5שמינית  #6שמינית  3 4 10:00

 
  

    

 גברים דרג ב' – שלבי הכרעות -לוח משחקים   

 2זוג  1זוג  מגרש # שעה

חצי  11:00
1 

 #4רבע  #1רבע  2

11:00 
חצי 

2 
3 

 #3רבע  #2רבע 

11:30 
 2 

 גמר

 

 

 14:00  –הדרגים  כל    –טקס סיום  

 


