
TECHNION CHALLENGE 2021-2022  

Place Name                  Club               Score Buch. 

 

 22.5      6             פיזיקה           לוברוב, מרק   1  

 19.5    5.5              רפואה            שנהב, עמית   2  

 24.0      5         הנדסת חשמל      טרטקובסקי, דניאל   3  

 22.0      5הנדסת תעשיה וניהול            לנדאו, אמית   4  

 20.5      5הנדסת תעשיה וניהול            שחומן, רועי   5  

 26.0    4.5הנדסת חשמל ומחשבים          בר הלל, ליאור   6  

 24.0      4         מדעי המחשב         דמבינסקי, עדן   7  

 23.5      4            מתמטיקה          קרמרמן, אוהד   8  

 22.0      4         הנדסת חשמל       גרייבר, אלחנדרו   9  

 21.0      4הנדסת תעשיה וניהול             אלון, ינאי   10 

 20.0      4         מדעי המחשב           סורין, עידן   11 

 19.0      4הנדסת ביוטכנולוגיה             בנאי, אלון   12 

 19.0      4         מדעי המחשב            בסון, מיתר      

 18.5      4             פיזיקה               בס, איל   14 

 17.5      4       הנדסת מכונות            סון, מינקי   15 

 17.5      4         מדעי המחשב            כס, יונתןר      

 17.0      4              רפואה          ויטמן, סמואל   17 

 20.5    3.5    הנדסה ביורפואית           פריזט, אמית   18 

 18.0    3.5    הנדסה ביורפואית          נוגין, יבגני   19 

 22.0      3         מדעי המחשב       ויינשטיין, יקיר   20 

 21.5      3    הנדסה ביורפואית            אדלר, עמרי   21 

 21.0      3            מתמטיקה          אנוקוב, רועי   22 

 20.0      3    הנדסה ביורפואית          דראושה, שאדי   23 

 20.0      3הנדסת חשמל ומחשבים          פרידלנדר, גיל      

 19.5      3       הנדסת מכונות             לוי, שגיב   25 

 18.5      3         הנדסת חשמל         זילברמן, איתי   26 

 16.5      3הנדסת תעשיה וניהול          בן ציון, רותם   27 

 16.0      3    הנדסה ביורפואית         מלכיור, עשהאל   28 

 15.0      3         הנדסת חשמל          זיגדון, יוסף   29 

 15.0      3    הנדסה ביורפואית          פרלסמן, אורי      

 14.0      3         מדעי המחשב           אשקר, מערוף   31 

 14.0      3         מדעי המחשב        טוגנדהפט, איתן      

 19.5    2.5הנדסת תעשיה וניהול              גראד, עדן   33 

 18.5    2.5       הנדסת מכונות           שומכר, יואב   34 

 14.5    2.5         מדעי המחשב            טאוב, עומר   35 

 13.5    2.5       הנדסת מכונות           אורג, דניאל   36 

 19.0      2  הנדסת אוירונוטיקה           הפטקה, אוהד   37 

 17.5      2הנדסת ביוטכנולוגיה              בר, גילעד   38 

 17.5      2  הנדסת אוירונוטיקה           סולניק, גיא      

 17.0      2       הנדסת מכונות       פרי, יותם אהרון   40 

 16.0      2  הנדסת אוירונוטיקה     אלדמע תשובה, יובל   41 

 15.5      2         מדעי המחשב           לדר, אופירא   42 

 15.0      2         מדעי המחשב           זריהן, עמית   43 

 13.0      2       הנדסת מכונות        אבזגאוז, דניאל   44 

 12.5      2         דו מסניל, ג'ונתן ליון מדעי המחשב   45 

 12.5      2הנדסת חשמל ומחשבים             וייס, איתן      

 16.5      1    חילופי סטודנטים   בראך דל פרבר, פיטרו   47 

 16.0      1הנדסת חשמל ומחשבים              סאיט, גיל   48 

 15.0      1    הנדסה ביורפואית      כהן, אבי דוד רנה   49 

 14.0      1         הנדסת חשמל         ליברמן, אריאל   50 

 13.5      1       הנדסת מכונות      פלדמן, יובל מנחם   51 
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 1 

Results 

No Name                Total  Result   Name                  Total 

 

   [0]         זילברמן, איתי    0:1      [0]      אבזגאוז, דניאל 1 

   [0]            אדלר, עמרי    0:1      [0]         זריהן, עמית 2 

   [0]            טאוב, עומר    =:=      [0]         אורג, דניאל 3 

   [0]     אלדמע תשובה, יובל    0:1      [0]      ט, איתןטוגנדהפ 4 

   [0]      טרטקובסקי, דניאל    0:1      [0]         אלדר, אופיר 5 

   [0]            אלון, ינאי    0:1      [0]    כהן, אבי דוד רנה 6 

   [0]           לוברוב, מרק    0:1      [0]        אנוקוב, רועי 7 

   [0]           אשקר, מערוף    1:0      [0]           לוי, שגיב 8 

   [0]         ליברמן, אריאל    1:0      [0]       בן ציון, רותם 9 

   [0]            בנאי, אלון    1:0      [0]         לנדאו, אמית 10

   [0]         מלכיור, עשהאל    1:0      [0]             בס, איל 11

   [0]            בסון, מיתר    0:1      [0]        נוגין, יבגני 12

   [0]             סאיט, גיל    1:0      [0]           בר, גילעד 13

   [0]         בר הלל, ליאור    0:1      [0]         סולניק, גיא 14

   [0]            ן, מינקיסו    0:1      [0] בראך דל פרבר, פיטרו 15

   [0]             גראד, עדן    1:0      [0]         סורין, עידן 16

   [0]      פלדמן, יובל מנחם    1:0      [0]     גרייבר, אלחנדרו 17

   [0] דו מסניל, ג'ונתן ליון    1:0      [0]     פרי, יותם אהרון 18

   [0]         פרידלנדר, גיל    1:0      [0]       דמבינסקי, עדן 19

   [0]          דראושה, שאדי    1:0      [0]         פריזט, אמית 20

   [0]          פרלסמן, אורי    1:0      [0]         הפטקה, אוהד 21

   [0]          ויטמן, סמואל    1:0      [0]        קרמרמן, אוהד 22

   [0]            רכס, יונתן    1:0      [0]     ויינשטיין, יקיר 23

   [0]            וייס, איתן    1:0      [0]         שומכר, יואב 24

   [0]           שחומן, רועי    0:1      [0]        זיגדון, יוסף 25

                         BYE    1:0      [0]          שנהב, עמית 26
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 2 

Results 

No Name                  Total  Result   Name                Total 

 

   [1]         שומכר, יואב    1:0      [1]            אדלר, עמרי 1 

   [1]         פריזט, אמית    1:0      [1]            אלון, ינאי 2 

   [1]       בן ציון, רותם    0:1      [1]     אלדמע תשובה, יובל 3 

   [1]         הפטקה, אוהד    1:0      [1]           לנדאו, אמית 4 

   [1]           בר, גילעד    1:0      [1]           שחומן, רועי 5 

   [1]     גרייבר, אלחנדרו    0:1      [1]            בסון, מיתר 6 

   [1]       דמבינסקי, עדן    0:1      [1]         זילברמן, איתי 7 

   [1]     ויינשטיין, יקיר    1:0      [1]      טרטקובסקי, דניאל 8 

   [1]         סורין, עידן    1:0      [1]         רבר הלל, ליאו 9 

   [1]           לוי, שגיב    1:0      [1]           לוברוב, מרק 10

   [1]        קרמרמן, אוהד    0:1      [1]            סון, מינקי 11

   [1]     פרי, יותם אהרון    1:0      [1]            שנהב, עמית 12

   [1]             בס, איל    0:1     [5.]            טאוב, עומר 13

  [5.]         אורג, דניאל    1:0      [0]          דראושה, שאדי 14

   [0]    כהן, אבי דוד רנה    1:0      [0]      פלדמן, יובל מנחם 15

   [0]      אבזגאוז, דניאל    1:0      [0]         מלכיור, עשהאל 16

   [0]        נוגין, יבגני    =:=      [0]             גראד, עדן 17

   [0] בראך דל פרבר, פיטרו    1:0      [0]          פרלסמן, אורי 18

   [0]         סולניק, גיא    0:1      [0]           אשקר, מערוף 19

   [0]         אלדר, אופיר    1:0      [0]            בנאי, אלון 20

   [0]        זיגדון, יוסף    1:0      [0] דו מסניל, ג'ונתן ליון 21

   [0]         זריהן, עמית    0:1      [0]         ליברמן, אריאל 22

   [0]      טוגנדהפט, איתן    0:1      [0]            וייס, איתן 23

   [0]          רכס, יונתן    0:1      [0]             סאיט, גיל 24

   [0]        אנוקוב, רועי    1:0      [0]         פרידלנדר, גיל 25

                       BYE    1:0      [0]          ויטמן, סמואל 26
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 3 

Results 

No Name                Total  Result   Name                  Total 

 

   [2]           לנדאו, אמית    0:1      [2]          אדלר, עמרי 1 

   [2]           חומן, רועיש    0:1      [2]     גרייבר, אלחנדרו 2 

   [2]      טרטקובסקי, דניאל    0:1      [2]       דמבינסקי, עדן 3 

   [2]         בר הלל, ליאור    0:1      [2]        קרמרמן, אוהד 4 

   [2]            אלון, ינאי    0:1      [2]             בס, איל 5 

   [2]            שנהב, עמית    0:1      [2]       בן ציון, רותם 6 

   [2]           לוברוב, מרק    0:1      [1]         פריזט, אמית 7 

   [1]          דראושה, שאדי    0:1      [1]     פרי, יותם אהרון 8 

   [1]         מלכיור, עשהאל    1:0      [1]         שומכר, יואב 9 

   [1]          פרלסמן, אורי    1:0      [1]     ירויינשטיין, יק 10

   [1]     אלדמע תשובה, יובל    1:0      [1]         זריהן, עמית 11

   [1]            סון, מינקי    0:1      [1]         הפטקה, אוהד 12

   [1]      פלדמן, יובל מנחם    1:0      [1]         סולניק, גיא 13

   [1]            בנאי, אלון    0:1      [1]      טוגנדהפט, איתן 14

   [1]            בסון, מיתר    0:1      [1]           בר, גילעד 15

   [1]         זילברמן, איתי    1:0      [1]         סורין, עידן 16

   [1]         פרידלנדר, גיל    0:1      [1]        ויטמן, סמואל 17

   [1] דו מסניל, ג'ונתן ליון    1:0      [1]           לוי, שגיב 18

  [5.]             גראד, עדן    1:0      [1]          רכס, יונתן 19

  [5.]            טאוב, עומר    1:0     [5.]        נוגין, יבגני 20

   [0]      כהן, אבי דוד רנה    1:0     [5.]         אורג, דניאל 21

   [0]           אשקר, מערוף    1:0      [0]        זיגדון, יוסף 22

   [0]         ליברמן, אריאל    1:0      [0]      אבזגאוז, דניאל 23

   [0]            וייס, איתן    1:0      [0] בראך דל פרבר, פיטרו 24

   [0]             סאיט, גיל    0:1      [0]         אלדר, אופיר 25

                         BYE    1:0      [0]        אנוקוב, רועי 26
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 4 

Results 

No Name                  Total  Result   Name                Total 

 

   [3]         לנדאו, אמית    1:0      [3]      טרטקובסקי, דניאל 1 

   [3]         שחומן, רועי    1:0      [3]         בר הלל, ליאור 2 

   [3]         לוברוב, מרק    0:1      [3]            אלון, ינאי 3 

   [2]          אדלר, עמרי    1:0      [3]            שנהב, עמית 4 

   [2]       בן ציון, רותם    1:0      [2]          דראושה, שאדי 5 

   [2]         סולניק, גיא    1:0      [2]            בסון, מיתר 6 

   [2]       בינסקי, עדןדמ    0:1      [2]            בנאי, אלון 7 

   [2]     גרייבר, אלחנדרו    0:1      [2]       ויינשטיין, יקיר 8 

   [2]         זריהן, עמית    1:0      [2]         פרידלנדר, גיל 9 

   [2]           לוי, שגיב    1:0      [2]           סורין, עידן 10

   [2]             בס, איל    1:0      [2]            סון, מינקי 11

   [2]         שומכר, יואב    1:0      [2]            רכס, יונתן 12

   [2]        קרמרמן, אוהד    0:1    [1.5]           אורג, דניאל 13

 [1.5]        נוגין, יבגני    0:1      [1]         מלכיור, עשהאל 14

   [1]         פריזט, אמית    0:1      [1]        אבזגאוז, דניאל 15

   [1]     פרי, יותם אהרון    1:0      [1]          פרלסמן, אורי 16

   [1] בראך דל פרבר, פיטרו    1:0      [1]     אלדמע תשובה, יובל 17

   [1]         הפטקה, אוהד    0:1      [1]      פלדמן, יובל מנחם 18

   [1]           בר, גילעד    0:1      [1] דו מסניל, ג'ונתן ליון 19

   [1]        זיגדון, יוסף    1:0      [1]          אנוקוב, רועי 20

   [1]      טוגנדהפט, איתן    1:0      [1]         זילברמן, איתי 21

   [1]        טמן, סמואלוי    0:1      [1]             סאיט, גיל 22

  [5.]          טאוב, עומר    1:0     [5.]             גראד, עדן 23

   [0]          וייס, איתן    0:1      [0]      כהן, אבי דוד רנה 24

   [0]         אלדר, אופיר    0:1      [0]         ליברמן, אריאל 25

                       BYE    1:0      [0]           אשקר, מערוף 26
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 5 

Results 

No Name            Total  Result   Name                  Total 

 

   [4]      טרטקובסקי, דניאל    1:0      [4]     לוברוב, מרק 1 

   [4]            שנהב, עמית    =:=      [4]   בר הלל, ליאור 2 

   [3]          דראושה, שאדי    1:0      [3]     שחומן, רועי 3 

   [3]           סורין, עידן    1:0      [3] גרייבר, אלחנדרו 4 

   [3]         פרידלנדר, גיל    1:0      [3]      בסון, מיתר 5 

   [3]            סון, מינקי    1:0      [3]   דמבינסקי, עדן 6 

   [3]            אלון, ינאי    1:0      [3]    קרמרמן, אוהד 7 

   [3]            רכס, יונתן    1:0      [3]     לנדאו, אמית 8 

   [2]          פרלסמן, אורי    0:1    [2.5]    נוגין, יבגני 9 

   [2]            אדלר, עמרי    0:1      [2]       לוי, שגיב 10

   [2]           שומכר, יואב    =:=      [2]     פריזט, אמית 11

   [2]     אלדמע תשובה, יובל    1:0      [2]         בס, איל 12

   [2]         בן ציון, רותם    0:1      [2]     טקה, אוהדהפ 13

   [2]       ויינשטיין, יקיר    0:1      [2]     סולניק, גיא 14

   [2]            בנאי, אלון    0:1      [2]     זריהן, עמית 15

   [2]          אנוקוב, רועי    0:1      [2]       בר, גילעד 16

   [2]         זילברמן, איתי    1:0      [2]    סמואל ויטמן, 17

 [1.5]           אורג, דניאל    1:0    [1.5]       גראד, עדן 18

   [1]         מלכיור, עשהאל    0:1      [1] פרי, יותם אהרון 19

   [1]   בראך דל פרבר, פיטרו    1:0      [1]    זיגדון, יוסף 20

   [1] דו מסניל, ג'ונתן ליון    1:0      [1]      וייס, איתן 21

   [1]             סאיט, גיל    1:0      [1]     אשקר, מערוף 22

   [1]        אבזגאוז, דניאל    1:0      [1]     אלדר, אופיר 23

   [1]      פלדמן, יובל מנחם    1:0      [1]  טוגנדהפט, איתן 24

   [0]      כהן, אבי דוד רנה    1:0     [5.]      טאוב, עומר 25

                         BYE    1:0      [0]   ליברמן, אריאל 26
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TECHNION CHALLENGE 2021-2022 - Round 6 

Results 

No Name                  Total  Result   Name            Total 

 

 [4.5]   בר הלל, ליאור    1:0      [5]           לוברוב, מרק 1 

   [4]      בסון, מיתר    1:0    [4.5]            שנהב, עמית 2 

   [4] גרייבר, אלחנדרו    1:0      [4]           לנדאו, אמית 3 

   [4]   דמבינסקי, עדן    1:0      [4]           שחומן, רועי 4 

   [4]    קרמרמן, אוהד    1:0      [4]      טרטקובסקי, דניאל 5 

   [3]    ויטמן, סמואל    0:1      [3]            אדלר, עמרי 6 

   [3] ויינשטיין, יקיר    1:0      [3]            אלון, ינאי 7 

   [3]    אנוקוב, רועי    1:0      [3]            סון, מינקי 8 

   [3]     סורין, עידן    0:1      [3]         בן ציון, רותם 9 

   [3]   פרידלנדר, גיל    1:0      [3]            בנאי, אלון 10

   [3]         אילבס,     0:1      [3]          פרלסמן, אורי 11

   [3]      רכס, יונתן    0:1      [3]          דראושה, שאדי 12

 [2.5]       גראד, עדן    1:0    [2.5]           פריזט, אמית 13

 [2.5]    נוגין, יבגני    +:-    [2.5]           שומכר, יואב 14

   [2]    יוסףזיגדון,     0:1      [2]     אלדמע תשובה, יובל 15

   [2]     אלדר, אופיר    1:0      [2]         זילברמן, איתי 16

   [2]     זריהן, עמית    1:0      [2]           אשקר, מערוף 17

   [2]       בר, גילעד    1:0      [2]        טוגנדהפט, איתן 18

   [2]     הפטקה, אוהד    1:0      [2]         מלכיור, עשהאל 19

   [2]       לוי, שגיב    0:1      [2]            וייס, איתן 20

   [2]     סולניק, גיא    1:0    [1.5]            טאוב, עומר 21

 [1.5]     אורג, דניאל    0:1      [1]   בראך דל פרבר, פיטרו 22

   [1]  אבזגאוז, דניאל    0:1      [1]      פלדמן, יובל מנחם 23

   [1]   ליברמן, אריאל    1:0      [1] דו מסניל, ג'ונתן ליון 24

   [1] פרי, יותם אהרון    0:1      [1]             סאיט, גיל 25

                   BYE    1:0      [0]      כהן, אבי דוד רנה 26
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