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  :הנבחרתשחקני 

רון ראובן, רז ראובן, ישראל יעקובוביץ, יוסי ניבפרבסקי, חן נגאוקר, רועי ראובן, ולד אלקז, דני שמש, סילווה טייר, דוד פרץ, יובל 

 .לוי, פיני אלבז, בנימין צמח, תמיר פיזיצקי

     

 נק'11פינים  5732כרמיאל  --  נק'7פינים  5672נגב   מחזור ראשון:

 פינים.                              256 – רז ראובן  תוצאה גבוהה:                212 ממוצע בחמישה משחקים - ראובן רז שחקן מצטיין:

          'נק 0 פינים 5005 "גר --  'נק  18 פינים 7165 נגב :מחזור שני

                                .פינים 260 רועי ראובן :גבוהה תוצאה       226 משחקים בחמישה ממוצע - יוסי ניפרבסקי :מצטיין שחקן

   'נק 7 פינים 5228 רחובות-- 'נק  11 פינים 5247 נגב :שלישי מחזור

 – ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה            197.8 משחקים בחמישה ממוצע – ישראל יעקובוביץ :מצטיין שחקן

 .         פינים 225

     '  נק 5 פינים 4455 1חוצות —'נק 13 פינים 5616 נגב :רביעי מחזור           

  ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה                          196.2 משחקים בחמישה ממוצע - ראובן רז :מצטיין שחקן

               .פינים 243 –

     'נק 6.5 פינים 2375  פ"ת—'נק 11.5 פינים 4485 נגב :חמישי מחזור        

               .              פינים 432 –  ראובן זר :גבוהה תוצאה 188.8 משחקים בחמישה ממוצע - ישראל יעקובוביץ :מצטיין שחקן

  נגב חופשי                                                               מחזור שישי:

     'נק 16 פינים 5211 2חוצות – 'נק 2 פינים  4655 נגב :7מחזור 

                              .פינים 112 – ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה    194.23 משחקים בחמישה ממוצע - רז ראובן :מצטיין שחקן

      'נק 15 פינים 5614  כרמיאל– 'נק 3 פינים 5235 נגב : 8 מחזור

                     .        פינים 102 – רועי ראובן :גבוהה תוצאה  174.75משחקים  חמישהב ממוצע - ולד אלקז :מצטיין שחקן

        '  נק 11  פינים 5357 ר"ג  -'נק 7 פינים 5308 נגב:  9 מחזור

 .פינים 221 –  רון ראובן :גבוהה תוצאה  8.202 משחקים בחמישה ממוצע - ראובן וןר :מצטיין שחקן

          'נק 3.5פינים   5166  רחובות -'נק 14.5 פינים 5763 נגב :10 מחזור

 .פינים 422 – ראובן  רז :גבוהה תוצאה  203.2 משחקים בחמישה ממוצע - ראובן זר :מצטיין שחקן

              '  נק 14פינים   6091  1חוצות  -'נק 4 פינים 5708 נגב : 11 מחזור

 .פינים 342 –סילווה טייר  :גבוהה תוצאה  199.4 משחקים בחמישה ממוצע - ראובן זר :מצטיין שחקן

                 'נק 8פינים   3775  פ"ת - 'נק 10 פינים 5529 נגב :12 מחזור

 .פינים 352 –  ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה  199.6 משחקים בחמישה ממוצע - דני שמש :מצטיין שחקן

  נגב חופשי                                                             : 13 מחזור

                 'נק 0פינים   4893  2חוצות  -'נק 18 פינים 5890 נגב :14 מחזור

 .פינים 265 – ראובן  רז :גבוהה תוצאה  216 משחקים בחמישה ממוצע - רון ראובן :מצטיין שחקן

 

 :2015/16 –ארצית א' ל  קבוצתינתונים כללים 
                                                                                                                                                                    זכאות גביע קבוצתי ומדליות אישיות.  שלישימקום בסיום העונה: מקום 

                                                                               5הפסדים:          7פינים למשחק                            ניצחונות:  182.76 קבוצתי:ממוצע 

 פינים 8010  רון ראובןשיא לחמישה משחקים:                     פינים 265 רז ראובןשיא למשחק בודד: 

 .זכאות לגביע אישי 196.07דרוג אישי רון ראובן ממוצע  3מקום 

 

 יומן מסע                       

 נבחרות עמותת באולינג נגב       

 למחויבות ולמצוינות ע.ר.              

   61/5201לעונת המשחקים          



 סניורים' א ארצית ליגה

  :שחקני הנבחרת

 נומה משה, עמי סספורטס. דני שמש, יוסי ניפרבסקי, רון ראובן,ישראל יעקובוביץ, 

 

 נק' 2פינים  2706  חוצות --  נק'  6פינים  2831נגב   מחזור ראשון:

 פינים. 268 – דני שמש תוצאה גבוהה:     192.2 ממוצע בחמישה משחקים - יוסי ניפרבסקי מצטיין:שחקן 

 נק' 6פינים  6152  1פ"ת  --נק'    2פינים  4792נגב  :מחזור שני

 פינים. 052 –יוסי ניפרבסקי  תוצאה גבוהה:     185.2 ממוצע בחמישה משחקים -יוסי ניפרבסקי  שחקן מצטיין:

   'נק 0 פינים 2311  2פ"ת  – 'נק  8 פינים 2986 נגב :שלישי מחזור

                          .      פינים 832 – ולד אלקז  :גבוהה תוצאה       208 משחקים בחמישה ממוצע - ולד אלקז :מצטיין שחקן

      '  נק 2 פינים 2618 עפולה -'נק 6 פינים 2704 נגב: רביעי מחזור

                           .פינים 423 – רון ראובן  :גבוהה תוצאה     192.8 משחקים בחמישה ממוצע - ישראל יעקובוביץ :מצטיין שחקן

       'נק 1 פינים 2456 רחובות —'נק 7 פינים 2934 נגב :חמישי מחזור

                  .              פינים 252 –  ולד אלקז :גבוהה תוצאה             619משחקים  חמישה ממוצע - דני שמש :מצטיין שחקן

      נק' 2פינים  3682  ראשל"צ  --  נק'  6  פינים 4912נגב   מחזור שישי:

 פינים.                       221 – רון ראובן  תוצאה גבוהה: 179.75 משחקים ארבעממוצע ב - רון ראובן שחקן מצטיין:

      נק' 6פינים  2589ב"ש    --  נק'  2פינים   2437נגב   :מחזור שביעי

 פינים.                       205 – ישראל יעקובוביץ  תוצאה גבוהה: 178.25 משחקים ארבעממוצע ב - רון ראובן שחקן מצטיין:

      נק' 7פינים  8602ב"ש    --  נק'  1פינים   7142נגב   :מחזור שביעי

 פינים.                       220 –  רון ראובן תוצאה גבוהה: 187.75 משחקים ארבעממוצע ב - דני שמש שחקן מצטיין:

      '  נק 3 פינים   2585  חוצות —'נק 5 פינים 7022 נגב: תשיעי מחזור 

                             .פינים 432 – דני שמש :גבוהה תוצאה      204.4 משחקים בחמישה ממוצע - דני שמש :מצטיין שחקן

                   'נק 3 פינים 2447  1פ"ת  —'נק 5 פינים 2500 נגב :10 מחזור

 .פינים 197 – ולד אלקז :גבוהה תוצאה   175.6 משחקים בחמישה ממוצע - יוסי ניפרבסקי :מצטיין שחקן

                   'נק 1 פינים 5932  2פ"ת  —'נק 7 פינים 0269 נגב :11 מחזור

 .פינים 172 – ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה  188 משחקים בחמישה ממוצע - ישראל יעקובוביץ :מצטיין שחקן

                   'נק 1 פינים 2696  עפולה —'נק 7 פינים 8112 נגב :12 מחזור

 .פינים 622 – רון ראובן :גבוהה תוצאה      199.4 משחקים בחמישה ממוצע - רון ראובן :מצטיין שחקן

                   'נק 7 פינים 2711  רחובות —'נק 1 פינים 2567 נגב :13 מחזור

 .פינים 002 – רון ראובן :גבוהה תוצאה      190 משחקים בחמישה ממוצע - רון ראובן :מצטיין שחקן

                   'נק 3 פינים 2874  ראשל"צ —'נק 5 פינים 2900 נגב :14 מחזור

 רון ראובן-ו ישראל יעקובוביץ :גבוהה תוצאה  199.2 משחקים בחמישה ממוצע - ישראל יעקובוביץ :מצטיין שחקן

 .פינים 227 –

                   'נק 2.5 פינים 2613 ב"ש —'נק 5.5 פינים 7432 נגב :15 מחזור

 .פינים 223 – וסי ניפרבסקיי :גבוהה תוצאה  197 משחקים בחמישה ממוצע - יוסי ניפרבסקי :מצטיין שחקן

                   'נק 2.5 פינים 2721 ב"ש —'נק 5.5 פינים 7632 נגב :16 מחזור

 .פינים 672 – רון ראובן :גבוהה תוצאה      205.5 משחקים ארבעהב ממוצע - רון ראובן :מצטיין שחקן

 

 

 לעונה זו: קבוצתינתונים כללים 

                                                                                                                                                                            זכאות גביע קבוצתי ומדליות אישיות.      .עולים לליגה ארצית א'מקום בסיום העונה: מקום ראשון 

                                                                                 4דים: הפס         12פינים למשחק                            ניצחונות:  180.22ממוצע קבוצתי: 

         זכאות גביע אישי  פינים 9.4218ממוצע אישי  רון ראובן:  -דרוג אישי מקום שלישי ל

 פינים 1040פינים למשחק לחמישה  208 השחקן ולד אלקזשיא לחמישה משחקים : 

                   פינים למשחק בודד 268 השחקן דני שמששיא למשחק בודד : 



 

 נבחרת העמותה:
 קפטן הקבוצה, רז ראובן, רועי ראובן, סילווה טייר, תמיר פיזיצקי, ולד אלקז. –: רון ראובן עומדים מימין

 פיני אלבז, דני שמש, ישראל יעקובוביץ. : בנימין צמח, יוסי ניפרבסקי, דוד פרץ,יושבים מימין

 

   

 תוצאה גבוהה למשחק בודד          רון ראובן מקום שלישי אישי   תוצאה גבוהה למשחק בודד               

 182.76 –פינים                 ממוצע בבוגרים  268דני שמש                       פינים 265רז ראובן             

 189.42 –בקבוצת הסניורים                  ממוצע בסניורים                                                                 

 

 


