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תחרות ילדים ומתחילים  חנוכה ראשון לציון

 מטר בית הלוחם תל אביב18תחרות ארצית  

תחרות ליגה מועדונים

2013-2014לוח תחרויות  עונת 

world archery youth championship-china

world archery Para champoinship-thailand

world archery para champoinship-thailand

 מטר ראשון לציון18תחרות ארצית 

 מטר   בית לחם הגלילית18תחרות ארצית 

תחרות ליגה מועדונים

אפולוניה- אליפות ישראל בירי שדה 
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אליפות ישראל באולמות יגור

תחרות ליגה מועדונים

תחרות ליגה מועדונים

תחרות ליגה מועדונים

תחרות ירי שדה

indoor world championship- nimes France

indoor world championship- nimes France

 מטר ראשון לציון18תחרות ארצית 

מודיעין-   מטר 18ון מאיירס 'ש ג"תחרות ע

תחרות ליגה מועדונים-+תחרות פורים ילדים ומתחילים
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ג בעומר ילדים נוער ומתחילים"תחרות ל

 בית לחם הגלילית50,70תחרות ארצית  

 הדר יוסף50,70-   ש יורם סלמונוביץ"תחרות ע

 ראשון לציון50,70תחרות ארצית 

European junior cup 2

youth European championship +yog quota - Slovenia

grand prix 1 -Bulgaria
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 European junior cup 2 

outdoor European championship-Armenia

 European para championship-Switzerland

 European para championship--Switzerland

 youth olympic games -china

70,50אליפות ישראל 

 בית לחם הגלילית50,70- תחרות ארצית

50,70תחרות סוף העונה 

 youth olympic games -china

world field championship- usa
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