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S.I.K יואל בן הרוש קרית מוצקין26רחוב בגין אולם בגיןקרית מוצקין

S.I.K (עופר רחמים-מאמן בפועל )יואל בן הרוש רחוב דבורה הנביאה עכואולם בית העם עכוקרית מוצקין

S.I.K.יואל בן הרוש קרית מוצקין11קדיש לוז "מכון יואל"קרית מוצקין

אוהד רשבאקרית טבעון, 16ל "קקאס קיי איי ישראלאס קיי איי ישראל

בן אלהרר ירושלים38החידא אולם ספורט נתיבגיבור כארי

משה רוקח נתניה 4רחוב הצורן מרכז קראטה פולגהעמותה הישראלית לקראטה מסורתי 

משה רוקח  רמת אביב 5בשביס זינגר רמת אביב העמותה הישראלית לקראטה מסורתי 

משה רוקח  רמת אביב 5בשביס זינגר רמת אביב העמותה הישראלית לקראטה מסורתי 

משה רוקח  נתניה 4הצורן מרכז קראטה פולג העמותה הישראלית לקראטה מסורתי 

חוסני עראר121נאן 'אלג' רחאולם כדור סל כפר קאסםוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

מוחמד אערארסולטאני כפר קאסם מול הועדה לתכנון ובניה' רחמתנס כפר קאסםוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

מוחמד אערארכפר קאסם רח סולטאני , 131' וליה רח'לג'גס כפר קאסם"מתנ, וליה'לג'אולם ספורט גוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

מוחמד עראררח עלי בן אבי טאלבמתנס כפר בראוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

חוסני עראראח טייבה'אח ליד חטיבת אלנג'אלנג' רחאולם ספורט טייבהוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

 חוסני עראררח ראשי ליד העיריהאולם ספורט טירה אלזהראוליה'העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג

פרדרג רוגוז׳רסקי באר שבע6בית אל סטודיו באולם ספורט של מקיף ו׳העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בבאר שבע והנגב

פרדרג רוגוז׳רסקיהערים התאומות באר שבערמות ספורטיב העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בבאר שבע והנגב

אנדרי מסליןרמת ישי, 3מעלה הרדוף ' רחווסט קוסט רמת ישיווסט קוסט שוטוקאן

שלום אביטן קרית ים13לכיש מכון אביטןווסט קוסט שוטוקאן

גמאל סעדה אולם ספורט ב״ס אלרסאלה כפר נחף אולם ספורט ב״ס אלרסאלה נחף - ווסט קוסט שפרעם 

גמאל סעדה אולם ספורט כפר עילבון אולם ספורט עילבון נחף - ווסט קוסט שפרעם 

גמאל סעדה בנין בית הנוער כפר שעב בית נוער שעב נחף - ווסט קוסט שפרעם 

גמאל סעדה אולם ספורט מתנ״ס כפר דיר חנא מתנ״ס דיר חנא נחף - ווסט קוסט שפרעם 

יחיא סרחאן  20189כפר בענה מיקוד כניסית מאר בוטרוס בענה נחף - ווסט קוסט שפרעם 

גמאל סעדה  260שפרעם שכונת אלפואר רחוב מרכז ספורט ואומניות לחימה נחף-ווסט קוסט שפרעם 

אימן סעדהכפר כנאכפר כנא- מרכז תרלים נחף-ווסט קוסט שפרעם 

מוטי אשכנזי  דימונה35שלום שבזי מרכז פיס תשלוזמועדון ספורט מיתר

מוטי אשכנזי  מיתר1רח המייסדים מועדון ספורט מיתרמועדון ספורט מיתר

מוטי אשכנזי  דימונה35שלום שבזי מרכז פיס תשלוזמועדון ספורט מיתר

חאלד עותמאןנצרתמועדון אורתודקסי נצרתמושב העדה האורתודקס

תיימור אבו רישכביש ראשי, ירכאמרכז הקראטה ירכאמרכז הקראטה ירכא

חליל עבאסאולם בועינה נוגידאתספורטאי המחר הזורח

חליל עבאסס מוקיבלה"מתנספורטאי המחר הזורח

חליל עבאסס טייבה"מתנספורטאי המחר הזורח

משה ו קובי בן לבן, צוותרחבעם המלך אשדודאולם בית הספר שקדספורטאי מכבי אשדוד

יעקב בן לבן  19קקל מתנס דיונה ספורטאי מכבי אשדוד

יעקב בן לבן 11אזור ה שמואל הנגיד מתנס ה אולם הספורט בית ספר שזר ספורטאי מכבי אשדוד

טוני ליוס25140מיקוד , כפר מעיליאמועדון קראטה וקיק בוקס מעיליאעמותת הד הצפון

גבי מיכאלי מודיעין85רחוב תכלת אולם חוט השניעמותת טאצ׳

גבי מיכאלירחוב הרוגי לודאולם השחר עמותת טאצ׳

איתי שובהמודיעין, 38מנשה ס שבטי ישראל"אולם ביהעמותת ספורטאי שוגון קראטה מודיעין

גדעון שובהמודיעין, 1אלישע הנביא ס אסיף"אולם ביהעמותת ספורטאי שוגון קראטה מודיעין

עמית בן מרדכימודיעין, 4נחליאלי ס ענבלים"אולם ביהעמותת ספורטאי שוגון קראטה מודיעין

תומר רוזנברגנס ציונה, 1השריון קרית התרבות נס ציונהעמותת ספורטאי שוגון קראטה מודיעין

הנרי קנדיטןשדרות אליהו מזכרת בתיהס מזכרת בתיה"מתנקלאסי שוטוקאן קראטה

הנרי קנדיטן מזכרת בתיה1דובדבן ו מזכרת בתיה'דוגקלאסי שוטוקאן קראטה

חליל עבאס3021רחוב רינבוקאן נצרתרינבוקאן נצרת

לוריס עפארה, אריה פרקשנהריה,רסקו, 25ל "קקפרקש קאן- מועדון מרכזי  ישראלKSK, שוטוקאן ריו נהריה


