רשימת מתחרים ומאמנים
ארגון גולשי הגלים
אבי אלבו
אבי מימון
אבי סיטבון
אבי סלמה
אביאור מחלוף
אביב בן גיאת
אביב דונסקי
אביב ואקנין ואקנין
אביב קסטוריאנו
אביגיל כהן
אביהו יפרח
אביחי שכטר
אביעד סוויד
אגם גבע
אגם חייקה
אדווה בר שדה
אדיר גבע
אדיר חזן
אדיר שפר
אדם ביטון
אדם בלאבן
אדם עוזיאל
אדם קוסביצקי
אדם שיין
אדם שמואל אבן צור
אדר רשקובן
אדריאן(דורון) שוורץ
אהרון הרניק
אודי וינוגראד
אוהד אדרי
אוהד יחיאל
אוהד סגל
אופק גלילי
אופק דקל
אור דזציו
אור דניאל
אור שמואל
אוראל בוזגלו
אוראל צמח
אורון חיים מעיין
אורון מעיין

אורי ביטון
אורי דגן
אורי דותן
אורי ונטורה
אורי חדד
אורי חזן
אורי ליליאן
אורי סויסה
אוריאל שיינמן
אוריה אביזמר
אוריה בן שושן
אורים שפירא
אורן וייס
אורן מור-יוסף
אורן מור יוסף
אורן מורדקוביץ
אורן קמינסקי
איה חוזה
איזי בניסטי
אייל אפרתי
אייל בינימיני
אייל שלף
אייל תורג'מן
אייר דגן
איליי רוטרי
אילן ביטון
איתי אבארבנאל
איתי ג'אן
איתי וייס
איתי זכריה
איתי ירחי
איתי לוינסון
איתי מיכאלוביץ
איתי צל
איתי תמיר
איתמר גורביץ
איתמר כהן
איתמר לאון גבריאלי
איתמר מלכי
איתמר שטרית
איתן חכמון

אלדד טל
אלדד סידור
אלה לוין
אלון אביטן
אלון אברון
אלון וושנברג
אלון נבאי
אלי אוחנה
אלי ששונוף
אליה דוד ששי
אלינה גנני
אליעד כהן
אלכס אטג'נוב
אלכסנדר ססלר
אלמוג בוקרה
אלמוג זך
אלמוג יעקב
אלעד עוז
אמיר אללוף
אמיר דהאן
אמיר הלר
אמיר ישראל
אמיר כהן
אמיר רפאלי
אמרי דותן
אנה פרץ
אנסטסיה פבלובה
אסף שדה
אסף גלעדי
אסף חריף/עמותת מעופפי
הים חריף
אסף טולידנו
אסף פריינטי
ארז כביר
אריאל אלמליח
אריאל בן פרץ
אריאל דראמי
אריאל לוריא
אריאל סנין
ארקדי קזריאן
אשא בן דוד
בלודיס ניק

רשימת מתחרים ומאמנים
ארגון גולשי הגלים
בן אליס
בן גואטה
בן יערי
בן עקביא
בן צרפתי
בן תשובה
בנימין אסרף
בר אייזנר
בר כחלון
בר סנוף
בר תמיר
בת אל גרשנגולד
בתאל איפרגן
ג'ון ג'ון רבינוביץ
ג'יי כהן
ג'סיקה רוז
ג׳ון ליברטי
ג׳וני סופר
גב אביגדורי
גבי וולוביק
גבע בר שדה
גבריאל (גבי) בולוביק
גבריאל כהן
גי׳נו מגן מגנאגי
גיא איילון
גיא ארנון
גיא וידנפלד
גיא חמו
גיא טזנה
גיא כהן
גיא עפרוני
גיא פילי
גיא צזנה
גיל זוארץ
גיל זילכה
גל בלפונטה
גל גורן
גל דדוש
גל דהאן
גל דהן
גל דזצ'יו

גל זינגר
גל טובול
גל יוסף
גל ישראל
גל כהן
גל לארר
גל סופר
גל עודד
גל רימר
גל שרף
גל תרזה
גרג קופלז
דב יעקובוביץ
דב שמואל יעקובוביץ
דבי צברי
דביר האלל
דוד אלמקיס
דוד פלדמן
דוד רוטשטיין
דודו אדרי
דודו ביטון
דויד נוי
דויד פלדמן
דור גולדברג
דור דוד ביטון
דור שגיא
דין אלמוג
דמארי ראם
דן גור
דן עברי
דנאל מרצ׳בסקי
דנה פינס
דנה רוזן
דניאל אלון
דניאל ג'נח
דניאל זילברשטיין
דניאל סולטן
דניאל סיגורה
דרורי סטולרו
דריה זילכה
הדר ברזילאי כורם

הדר גפני
הילה כהן
הלל דנקנר
הראל דייגי
הראל הולנדר
ואצ'סלב נובק
וובקה מרליס
וינרב שגיא
ולדי דוידוב
זאב דוד
זהר בוצן
זהר פז
זיו קקון
חאממי ג'רבאן
חאממי גמיל גורבאן
חגי מרקמן
חזן דני
חי מנצור
חי קלפון
חיים קלפון
חיים שמו
חלפין עומר
חנה וייס
טום לוי
טום לנגי
טוני חזן
טייסוב מקסים
טל אסייג
טל ברוך
טל מוגנדורף
טל מנדליק
טל מצ'ורו
טל סלימאן
טפני ליבזון
יאיר אביעד
יאיר דויד אולשבסקי
יאיר קריב
יאיר רזניק
יהודה
יהודה סוריזון
יהודה פנחס

רשימת מתחרים ומאמנים
ארגון גולשי הגלים
יהונתן אמסלם
יהונתן אפרתי
יהונתן וולף
יהונתן כהן
יהלי בר
יהלי קרת
יואב בילו
יואב ברדה
יואב ג'אנח
יואב גבירץ
יואב גולן
יואב זומר
יואב יפרח
יואב לזר
יואב עיני
יובל אהאוני
יובל אהרוני
יובל בן חיון
יובל פינקלס
יובל רוך
יובל שגב
יובל שטרנברג
יוגב כחלון
יוני הדני
יוני סחיש
יוני קליין
יונת לביא
יונתן חן
יונתן יעקובוביץ'
יונתן יצחקוב
יונתן כהן
יונתן נחשוני
יונתן סופר
יונתן עמיר
יונתן קבלו
יונתן רבי
יוסי ברגר
יוסי זמיר
יוסי פרץ
יוסף אלימלך
יותם בן צבי

יותם גרשון
יותם יחיאלי
יותם לינדר
יותם קובני
יותם קרת
יותם רז
ים לוריאן
ים פליישר
יניב מייקין
יעל אלזם
יעל לינדנר
יעל מריאד
יפתח שמאי
יצחק לוי
ישי סלונים
ישי עופר
כהן אביב
כים עמר
כפיר אילוז
כפיר מדר
לאה אוחנה
לביא ארז
לוביא יהודית
לוקאס שיפר
לורי מוטס
לוריין כהן
לי-ים חבר
לי-ים סבן
לי ים סידור
לי מירס
ליאור אהרון
ליאור אסבג
ליאור בניסטי
ליאור דבש
ליאור זוהר
ליאור זמיר
ליאור לפבר
ליאור ענטבי
ליאור רז
ליאם שני
ליבי ויינר עמיאל

ליבי מוסרי
לידור פלג
ליעד גסר
ליעד עמליה קלנג
ליעם פיינשטיין
לירן מיזן
לירן סיטרוק
לירן מחלב
לני ברכה
לרנר דניאל
מאור גינוסר
מאור רוזנטל
מאי גורשטיין
מאי קאופמן
מאיה מידלז
מארק בלינסקי
מגידס תומר
מוחמד גורבאן
מוטי טובי
מוטי לוי
מור כהן
מור מרדכי מלוקה
מורי לויתן
מורן משה
מיילו שני
מיכאל אהרון
מיכאל טל
מיכאל שיימן
מעין גנור
מרזוק אבי מרזוק
משה פרץ
מתיו ביבה
מתן גינוסר
מתן כהן
מתן מורדכייב
מתן תורג'מן
נדב בומס
נדב ירושלמי
נדב עמיחי גולדלוסט
נהוראי כהן
נוי קדושיאן

רשימת מתחרים ומאמנים
ארגון גולשי הגלים
נועה כהן
נועה קוגלר
נועם בומס
נועם ממן
נועם נחום
נועם קרין
נחמן יריב בלולו
נטלי דיקמן
נטלי ויתקין
נטע טימוכין
נטע קמפ
נטע שר
ניב אלגמיש
ניב אלימלך
ניב ראקוץ'
ניב רקוץ
ניב שפירא
ניסים לוי
ניר הינדי
ניר ירון
נמרוד ארנין
נמרוד ניר
נסטיה פומיצ'וב
נסטייה גרוסמן
נעה קוגלר
נעם גרוס
נעם הרשפט
נעמה דרויש
נעמה לין
נעמי לובש
נרי קרדו
נתן רפאל
סחף סגמן
סטפאני חאובל
סיאם ניקריטין
סיוון פרידמן
סער ניסים
סרגו מרליס
סתיו שגיא
עדי גלוסקא

עדי גלילי
עדי זנזורי
עדי סביצקי
עדי פז
עדי קלנג
עדן באר
עדן גרובר
עדן מוסיסי
עודד אודי שומר
עודד ברוש
עודד מצ'ורו
עוז אלמוג
עוז אלמוג
עוזיאל אורי
עומר בר לוין
עומר ביטון
עומר ברהמי
עומר דדוש
עומר דיאמנט גוטיירס
עומר חזן
עומר חלפין
עומר עפרוני
עומר שובל
עומרי פרחן
עופר הדר
עופר זרמתי
עופרי שירן
עידו ארקין
עידו בוקר
עידו בן הרוש
עידו ברקוביץ
עידו דר אל
עידו דרבש
עידו חגג
עידו סבן
עידו סובלמן
עידן אזולאי
עידן מרום
עידן משולם

עידן קורצמן
עילי בוצ'ן
עילי ברוזה
עילי גורדון
עילי קסירר
עלאי גורדון
עמיר בראנץ
עמירם פלאום
עמית אלקובי
עמית בטיטו
עמית ברוך
עמית ויינר עמיאל
עמית ויסלר
עמית מוקוטוב
עמית ניר
עמית קטועה
עמית רימון
עמנואל לגיסמו
עמרי סולטן
עמרי סינגולדה
ענבר טולדו
ענבר משה
ערד פרכטר
ערן ישראלי
ערן קניאס
פז שדלש
פי.ג׳י אליפאיו
צור ארקין
צחי בדרה
צחי יקיר
צחי ערמן
ציון שושי
צליל מלחי
קאי סוננברג
קארין בדוסי
קארם נתן
קובי אשכנזי
קפיר אילוז
ראפל דרייטון

רשימת מתחרים ומאמנים
ארגון גולשי הגלים
רבקה דיסין
רוזנצוייג תומר
רוי נעים
רום זנדברג
רומי אבן דר
רון אלבק
רון ביטון
רון ימין
רון כהן
רון נחום
רונה ברדה
רוני גארוסי
רוני גרוסי
רוני לוריאן
רוני שיינגרד
רועי זריהן
רועי יהודה
רועי מגדסי
רועי קורן
רועי קליין
רות גבאי
רותם גרציאני
רותם הראל
רותם קאופמן
רז כהן
רזיאל חזן
רזיאל חזן חזן
ריף דוד תשובה
רן גז
רן לייבה
רן עמרני
רן רז
רן שלי
רעות ירקוני
רעיה אופיר
רעיה כהן
רפאל רבינר
שבי אבידן
שגיא אפשטיין

שגיא ברזני
שון בוגנים
שון ג'אן
שון סעדון
שחר אהרוני שחר אהרוני
שחר ממן
שחר משה
שי ביידא
שי דדון
שי הלפרין
שי פלח
שימי ביסמוט
שיר שוורץ
שיר שמש
שירן דהאן
שירן דהן
שירן זריהן
שלו ברנית
שלו קנצפולסקי
שמואל (שי) אליס
שמרון אפרת
שני מומצוגלו
שקד עדני
שקד פדידה
שרון אדרי
שרון פרי
ששי אביב
תאי פרי חדש
תואם קנצפולסקי
תומר אוליאנסקי
תומר בן פורת
תמיר בוסקילה
תמר ברגר
תמר עזר

