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HUSNI KAI  קעדאן חוסםREFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHITORYU

HUSNI KAI שתווי מוחמדREFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHITORYU

HUSNI KAIאין רישיוןאין רישיוןאבו זאידנאפזJUDGE‐B15/10/2023SHITORYU

Orthodoxs karate club עותמאן חאלדREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

Orthodoxs karate club חורי איליאJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANרישיון קאטה לא בתוקף

Orthodoxs karate club נאסירי ריס 'גJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANרישיון קאטה לא בתוקף

Orthodoxs karate club  נאסירי מישליןJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANרישיון קאטה לא בתוקף

Orthodoxs karate club  מאהלי חלאJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

IKA ISRAELמןדןJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

IKA ISRAELגורביץ סרגיJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

KUNIBAKAIאלקיים דודוREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHITORYU רישיון אירופאיR-A

ATEMIמנדלמן אפריםREFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

KSK Israelרומנוב אולגREFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

KSK IsraelברטפלדנטליJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

JKS ISRAEL 🇮🇱יגרנירREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

JKS ISRAEL 🇮🇱שלומירחלJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

JKS ISRAEL 🇮🇱פינקוסנמרודJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

JKS ISRAEL 🇮🇱קריכלייוסףJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

ROGOZARSKI DOJO רסקי'רוגוזפרדרגREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN רישיון אירופאיR-A עולמי R-A

ROGOZARSKI DOJO מלמודשיJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN
ROGOZARSKI DOJOהוברמןהראלJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKANמשליאביREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKANבן לבן קוביREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKANברקוביץאלוןJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKANיורקביץ איגורJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKAN TIGERזלטיןדודJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

SHINDOKAN TIGERבוטקביץדה'נדז 'JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןקוזלובאיגורשינדוקאן מכבי קרית גת

JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןדעבולגדישינדוקאן מכבי קרית גת

JUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN אזמובניגורהים-שינדוקאן מכבי בת

SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןJUDGE‐A15/10/2023כלגייונתןים-שינדוקאן מכבי בת

SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןJUDGE‐B15/10/2023איחייבסולטןים-שינדוקאן מכבי בת
SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןJUDGE‐B15/10/2023לגון ערן ים-שינדוקאן מכבי בת

SHO RYU KANב'פאנצאיווילוREFEREE‐A06/02/2025JUDGE‐A06/02/2025SHOTOKAN רישיון אירופאיR-A
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SHOGUNשובה גדעוןREFEREE‐A24/10/2024JUDGE‐A24/10/2024SHITORYU רישיון אירופאיR-A עולמי R-A

SHOGUNאנקווהמורREFEREE‐A06/02/2025JUDGE‐A15/10/2023SHITORYUרישיון אירופאי -R-B

SHOGUN רבין מושיקJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHITORYU

REFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKANשקדאורית ווסט קוסט שוטו קאן

JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןרונןעמיתווסט קוסט שוטו קאן

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANגנטמןנויווסט קוסט שוטו קאן

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANשקדרותםווסט קוסט שוטו קאן

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANברליאםווסט קוסט שוטו קאן

REFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKANסעדה רחמאן קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

רישיון קאטה לא בתוקףJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANחגזימחמוד קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןJUDGE‐B15/10/2023עלידוניאקאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג
JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN נבואניאסילקאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

JUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANאשבנזיעדימיתר- ווסט קוסט שוטו קאן 

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANיהבשירמיתר- ווסט קוסט שוטו קאן 

REFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKANאגבאריהאקרםאקרם אומנויות לחימה

REFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKANנה'מחאגאיהאב אקרם אומנויות לחימה

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANם'נגראא'תאקרם אומנויות לחימה

REFEREE‐B15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKANחליל עלי עלי חליל

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANחליל בסאם  עלי חליל
JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANחלילענאדלעלי חליל

Ren Bu Kan Karate  אבו עיאשויסאםREFEREE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

Ren Bu Kan Karate  מוסאמיסאJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN
Ren Bu Kan Karate דחאלההישאםJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

Ren Bu Kan Karate סרואן אחמדJUDGE‐A15/10/2023JUDGE‐A15/10/2023SHOTOKAN

JUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANשינקרנקוולדיסלב ערד - אריה צוקרמן
S.I.K בר לבאביביואל בן הרושJUDGE‐B15/10/2023JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןJUDGE‐B15/10/2023כצמןאיגורהפועל בושידו נתניה
S.K.Iאין רישיוןאין רישיוןדה לוימעייןJUDGE‐B15/10/2023SHOTOKAN

JUDGE‐B19/05/2024SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןארפתיצורשוטוקאן ריו ישראל
JUDGE‐B15/10/2023SHOTOKANאין רישיוןאין רישיוןבירנצוויגאורןו'שוטוקאן אושימה דוג


