להישגים
ברכות
של קבוצות הספורט בקריית אונו
כדורגל

< לתיכון בן צבי על זכייה במקום ראשון באליפות
הארץ לבתי הספר התיכוניים.
< לקבוצות מח' הנוער הפועל עירוני קריית אונו:
לקבוצת הנוער על זכייתה באליפות הליגה
הארצית לנוער,
לקבוצת ילדים א' על זכייתה באליפות מחוז דן,
לקבוצת ילדים ג' על זכייתה באליפות מחוז דן,
לקבוצת טרום א' על זכייתה באליפות מחוז דן,
לקבוצת טרום ב' על זכייתה באליפות מחוז דן.

מכבי עירוני קריית אונו
בהתעמלות מכשירים

אליפות ישראל בענף התעמלות מכשירים
< דרגה ה' ,אליס אקסל ,אלופת ישראל קרב רב,
בקפיצות ובקורה.
< דרגה ד‘ ,גל כהן ,אלופת ישראל קרב רב ובקורה.
< דרגה ג‘ ,נופר אטדגי ,אלופת ישראל קרב רב,
קרקע ואלופות ישראל בנקוד הקבוצתי.
מיכל טוקר ,אלופת ישראל במקבילים.
< דרגה ב‘ ,עינת ליפוביצקי ,אלופת ישראל בקפיצות.
<דרגת ג'וניור ,טל בצלאל ,אלופת ישראל בקורה.

טניס שולחן

קבוצת הנוער זכתה באליפות המדינה.
קבוצת ילדים בטניס שולחן זכתה במקום הראשון
באולימפיאדת הילדים לגילאים .12-13

אתלטיקה קלה

תיכון בן צבי  -זכייה במקום ראשון בתחרות אתלטיקה
קלה במחוז ת"א ובמקום שלישי בתחרות ארצית.
אבירם שוורצברג ,אלוף ישראל לנוער בקפיצה
לגובה .2,04

כדוריד

קבוצת נערות י' זכתה פעם רביעית באליפות הליגה
ובגביע המדינה = דאבל.
בוגרים אליפות ליגה לאומית ועליה לליגת העל.

מכבי קריית אונו שחייה

זהר שיקלר ,אלופת ישראל  2012בשחייה לנוער.
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טיפוס ספורטיבי

בסבב אליפות ישראל בטיפוס ספורטיבי –
קיר איילת  2012זכו:
< בקטגוריית קטנטנים-גבע לוין ,קיר איילת קריית אונו.
< בקטגוריית נערים  13-15נדב כהן ,קיר איילת קריית אונו.
< בקטגוריית נשים ספורט-מריה יודן ,קיר איילת קריית אונו.
< בקטגוריית נשים עלית-נטע פרדמן ,קיר איילת קריית אונו.

קיקבוקס

שבעה אלופי ישראל ממכון מירון קריית אונו בקיקבוקס.
< אלכס סורקוב במשקל סופר כבד  113ק"ג ניצח בחצי
הגמר את אלוף ישראל ,בקרב צמוד בגמר ניצח את יריב
נוסף ,הניצחון הקנה לו מקום בנבחרת לאליפות אירופה
לבוגרים בטורקיה בחודש אוקטובר  ,2012וזכה במקום
השלישי במשחקי גביע העולם בהונגריה.
< אדווה אוחיון  -אלופת ישראל בקיקבוקס.
< נועה ששון  -אלופת המדינה לנוער ומועמדת
לאליפות אירופה.
< בן רמז  -הצעיר במשקל  54ק"ג – אלוף המדינה לנוער.
< קיריל גרגורייב  -הוכתר כאלוף במשקל  81ק"ג.
< אמיר יונה ,ספיר יוסף ,חזי מולה ,ראם הר לוי ,עמרי
רחמים ,אדווה אוחיון ושרה גיידי  -אלופי ישראל לנוער.

טניס מועדון ספורט עירוני קריית אונו

< קבוצת ליגה א' נשים המשחקת בליגה הלאומית
הגיעה לחצי גמר גביע המדינה.
< קבוצת הנשים מליגה א' הוכתרה כאלופת מחוז
המרכז והתיכון.
< קבוצת הנערות הוכתרה כאלופת מחוז המרכז והשפלה.
< קבוצת הנערים הוכתרה כאלופת מחוז המרכז והשפלה.
< קבוצת גברים ליגה ב' – הפעילה לליגה א'.
< ליגה ג' גברים הוכתרה כאלופת מחוז המרכז.
בליגת מעודדים זכייה במקומות ראשונים לכל הגילאים.

קרטה דו

< הודיה פירסטנברג ממועדון קרטה דו בקריית אונו
זכתה במקום הראשון באליפות קרטה דו בשיטת
שוטוקאן לילדים.
< שני בוגרים ,אורן בירנצוויג ורון ליבני הגיעו לגמר
אליפות בקרטה דו בשיטת שוטוקאן ויוצאים
בחודש יולי  2012לאליפות העולם בקנדה.

מועדון כדורת הדשא

< קבוצת הנשים זכתה באליפות הליגה לנשים.
< נבחרת הגברים זכתה במקום הראשון בתחרות וינגייט .5
< רות גילאור זכתה באליפות המדינה ליחידים
ובאליפות המאסטרס ליחידים.

ישר כח לכל האלופים
יוסי נשרי,
ראש העיר קריית אונו
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רון מלכה,
סגן ראש העיר,
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מנהל מחלקת הספורט
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