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 < 2015ספורטון  < ספורטון < פרסומי המכללה < אודות המכללה > דף הבית
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני שוןתואר רא
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

2015אליפות המכללה באתלטיקה   

בין הכיתות  האליפות התנהלה באווירה קיצית ונעימה, כשבמהלכה בנים ובנות מתחרים יחדיו להתמודדות
השונות. מורים ואורחים ישבו ביציע ועודדו את המשתתפים. רמי גרסון, מרכז פעילויות הספורט במכללה, 

 פתח את האליפות בברכות למתחרים, למארגנים ולקהל שבא לעודד.

בתחרות השתתפו סטודנטים משנים א', ב', ג, ד' וכן תלמידים מהתואר השני. לשלושת הזוכים הראשונים 
 בכל מקצוע חולקו מדליות.

 
 ולהלן התוצאות:

שנ'(  14.5) ג'ני ביטרן שנ'(, במקום השני 14.0) אביגל טל זכו: במקום הראשון מ' נשים 100מרוץ 
 (.שנ' 14.5) סחר אבו ג'נב ובמקום השלישי

 12.2) מוחמד ג'בארין שנ'(, במקום השני12.1) ניסים וקנין זכו: במקום הראשון מ' גברים 100מרוץ 
 שנ'(. 12.3) עומרי בן פורת שנ'( ובמקום השלישי

מ'(  4.30) אבו ג'נב סחר מ'(, במקום השני 4.45) מריה שמריי זכו: במקום הראשון קפיצה למרחק נשים
 מ'(. 4.20) מיכל שאול ובמקום השלישי

 6.04) חיים סגל מ'(, במקום השני 6.06) מחמוד סינדיאני זכו: במקום הראשון קפיצה למרחק גברים
 מ'(. 5.89) מוחמד חג'אזי מ'( ובמקום השלישי

  

דק'(  2:47) גלילי ליאור דק'(, במקום השני 2:25) אלין וינוגרצקי זכו: במקום הראשון מ' נשים 800מרוץ 
 דק'(. 3:36) יסמין רובין ומיכל משרקי יחדיו ובמקום השלישי זכו

עמאר  דק'(, במקום השני 4:39)  גיזאצ'או פנטה זכו: במקום הראשון מ' גברים 1,500מרוץ 
 (.4:53) לי דולב דק'( ובמקום השלישי 4:45) סויטאת

מ'(  42) בן לולו אלה מ'(, במקום השני 44) חן הרשקוביץ זכו: במקום הראשון זריקת כדור הוקי נשים
 מ'(. 40) ג'ני ביטרן ובמקום השלישי

מ'(  69) גזאצ'או פנטה מ'(, במקום השני 73) מתן שם טוב זכו: במקום הראשון זריקת כדור הוקי גברים
 מ'(. 66) תמיר רבאח ובמקום השלישי

מ'(  1.60) עומרי בן פורת מ'(, במקום השני 1.65) דרור חג'בי זכו: במקום הראשון קפיצה לגובה גברים
 מ'(. 1.45) זיו אדלשטיין ובמקום השלישי

 ברכות למנצחים ולכלל המשתתפים!

ברצוננו להודות למחמוד סינדיאני שהשקיע רבות מזמנו לארגון, תכנון ולהפקת האירוע בהצלחה, לד"ר 
 ולכל  פטר דוידוביץ' ולשי יהל על הייעוץ והתמיכה ועל כך שעזרו רבות במהלך התחרות וכן ליורם אהרוני

 המתנדבים הרבים שסייעו בשיפוט התחרות.
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