ההתאחדות הישראלית לצלילה
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גביע המצולות  – 2014שמות הזוכים
תחרות קבוצתית  -חובבים
מקום ראשון :קבוצת "אבות ובנות" – אסף וגל כרסנטי ,אמיר ושי אשל,
זכו בקורס שלושה כוכבים קבוצתי ,מתנת ההתאחדות לצלילה.
מקום שני :קבוצת  – GRANY SMITHאביתר ועלני ,איתי להט ,ניר עוזרי,
אלון סטרוטסובסקי ,זכו בקורס הצלה קבוצתי ,מתנת מועדון "ריף
הרצליה".
מקום שלישי :קבוצת תותים  -תותים ,אורי ארדעי ,עידן ניב ,עידן
גראואר ,זכו ב 4 -שוברים לרכישת ציוד בסך  ₪ 300כ"א ,מתנת חברת
.SEPA

תחרות קבוצתית  -מקצוענים

מקום ראשון :קבוצת הכרישים מנירים )מועדון נירים(  -אייל דחבש,
נאור עמר ,מיכאל נאורי ,אבי שגיא ,זכו ב 4 -חליפות  BODY-GLOVEמתנת
ההתאחדות לצלילה.
מקום שני :קבוצת העינים )מועדון מרינה דייברס(  -קובי עיני ,לירן
מצליח ,מירי עיני ,שמעון לוש ,זכו ב 4 -זוגות סנפירים מפוצלים TUSA X-
 PERTמתנת ההתאחדות לצלילה.
מקום שלישי :קבוצת הקשישים )מועדון מרינה דייברס(  -אלי סולומון,
אדם בר-ניב ,יהודה חייט ,אורן יונה ,זכו ב 4 -שוברים לרכישת ציוד של 200
 ₪כ"א ,מתנת שבא-ים.
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תחרות אישית  -חובבים
מקום ראשון :בן מוריס )קבוצת "מוגלי"( זכה בסט מאזן  +מערכת
נשימה ,מתנת ההתאחדות לצלילה.
מקום שני :איתי להט )קבוצת  (GRANY SMITHזכה במחשב צלילה ,GEO
מתנת מועדון אקווה ספורט.
מקום שלישי :עידן ניב )קבוצת תותים( זכה בקורס הצלה זוגי מתנת
ההתאחדות לצלילה.

תחרות אישית  -מקצוענים
פרס ראשון :קובי עיני )קבוצת העינים( זכה במאזן-תיק ציוד )(JETPACK
מתנת חברת .AUP
פרס שני :נאור עמר )הכרישים מנירים( זכה ב ₪ 2000 -בכרטיס MORE
מתנת מועדון צוללי ישראכרט.
פרס שלישי :אסף כרסנטי )אבות ובנות( זכה במחשב צלילה LEONARDO
מתנת ההתאחדות.

פרס השופטים

על איזון מושלם:
עתר שושני )תחרות חובבים( זכתה בכרטיס מטמון משפחתי ,מתנת רשות
הטבע והגנים.
אסף כרסנטי )תחרות מקצוענים( זכה בארגז בירה ,מתנת בירה קורונה.

על שליטה במיומנויות צלילה:
אבי שגיא )הכרישים מנירים( זכה בספארי צלילה זוגי לירדן ,מתנת צלילה
גיאוגרפית.

על רוח ספורטיבית:
קבוצת הסרטן הפוזל )עמותת אתגרים( זכו ב 4 -צלילות מודרכות עם
דולפינים ,מתנת קבוצת הריף.
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עוד זכו בפרסים:

•
•
•
•
•
•

קבוצת השושנים זכתה באירוח מלא ליומיים במאהל נירים ,כולל 2
צלילות ליום ,מתנת מועדון הצלילה נירים.
קבוצת מישראל )מועדון מנטה( זכתה בשתי כניסות זוגיות לריף
הדולפינים ,מתנת קבוצת הריף ,וכן ב 4 -צלילות מודרכות בקיסריה,
מתנת מועדון הצלילה קיסריה העתיקה.
קבוצת טימרמן זכתה ב 4 -קורסי נייטרוקס ,מתנת מועדון הצלילה
.SEAMOR
קבוצת צוללים ונהנים )אתגרים( זכתה בהשכרת ציוד צלילה ליומיים
לכל הקבוצה ,מתנת מועדון הצלילה .SEAMOR
קבוצת מוגלי זכתה ב 4 -סכיני איזי קט מתנת חברת .DECOSTOP
קבוצת ארדיטי זכתה ב 4-ערכות קיץ מתנת בירה קורונה ,וכן ב4 -
ספרי צילום "בעין הדג" ,מתנת ההתאחדות לצלילה.

בהגרלות במהלך ימי האירוע זכו:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

צביקה מנטל זכה במסיכה  +שנורקל מתנת מועדון סנובה.
ערטל שושני זכה בספרו של רמי קליין "מעבר לאופק הכחול".
מעוז דקל זכה בתיק ציוד צלילה מתנת התאחדות לצלילה.
אולג טימרמן זכה בסכין איזי קאט מתנת ההתאחדות לצלילה.
אבי לביא זכה במחברת רישום מתנת חברת . DECOSTOP
יאיר בן נתן זכה במחברת רישום מתנת .DECOSTOP
עינת שושני זכתה באירוח לילה וארוחת בוקר בבי"ס שדה אילת.
אייל דחבש זכה במסכה ושנורקל מתנת מועדון סנובה.
נטע וייס זכתה בתיק מחשב מתנת ההתאחדות לצלילה.
לירן מצליח זכה ב 2 -צלילות מסירה מתנת מועדון פוצקר.

בהגרלה הראשית בתום האירוע זכו:
• תמיר נקש זכה בתיק ציוד צלילה מתנת ההתאחדות לצליילה.
• יהודה חייט זכה ב 2 -צלילות לזנוביה ,מתנת מועדון הצלילה "ויקינג
דייברס" בקפריסין.
• שרון דקל זכתה בכרטיס מטמון משפחתי ,מתנת רשות הטבע
והגנים.

