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12011האושר עמק2008נקבה קרןנועהב אפרוחיותאפרוחיות

10021חיפה מסטרס2009נקבה חוטסמןמיהא אפרוחיותאפרוחיות

9032מפגש נקודת2008נקבה סלע ברהדסב אפרוחיותאפרוחיות

8043מפגש נקודת2008נקבה ליברמןעמיתב אפרוחיותאפרוחיות

2009VELOCITY6052נקבה ספרנוביץאגםא אפרוחיותאפרוחיות

2008VELOCITY4064נקבה גמינדרמאיהב אפרוחיותאפרוחיות

3075השרון רוכבי מועדון2008נקבה בנעזרינויהב אפרוחיותאפרוחיות

14011האושר עמק2008זכר קרןיובלב אפרוחיםאפרוחים

13022חיפה מסטרס2008זכר לנגרתמרב אפרוחיםאפרוחים

12033סיגמא–  טכניון אסא2008זכר פינקסמעייןב אפרוחיםאפרוחים

7844ספורטים2008זכר ריקנטיאוריב אפרוחיםאפרוחים

7055חיפה מסטרס2008זכר מאוריהונתןב אפרוחיםאפרוחים

7055קרע כפר רוכבי2008זכר עסליעאדלב אפרוחיםאפרוחים

6371ספורטים2009זכר גדולטרעידוא אפרוחיםאפרוחים

6082חמד רוכבי2009זכר גולדשטייןאיתיא אפרוחיםאפרוחים

6087חמד רוכבי2008זכר הנדלרניבב אפרוחיםאפרוחים

59108קרע כפר רוכבי2008זכר פנה אבו אלדיןשיהאבב אפרוחיםאפרוחים

50119האושר עמק2008זכר מררויונתןב אפרוחיםאפרוחים

46123וואט 500 מועדון2009זכר הרץאיתיא אפרוחיםאפרוחים

45134ספורטים2009זכר פרנסיובלא אפרוחיםאפרוחים

2008TACC451310זכר פקץרותםב אפרוחיםאפרוחים

451310חיפה מסטרס2008זכר גוטליביאירב אפרוחיםאפרוחים

431612ספורטים2008זכר קליינמןעמיתב אפרוחיםאפרוחים

2008VELOCITY401713זכר באומגרטןאיתמרב אפרוחיםאפרוחים

40175השרון רוכבי מועדון2009זכר רינדסברגראיתמרא אפרוחיםאפרוחים

2009IGP-Israel go pro40175זכר חרךעידוא אפרוחיםאפרוחים

362014ספורטים2008זכר ליבוביץדולבב אפרוחיםאפרוחים

342115חיפה מסטרס2008זכר שגבבועזב אפרוחיםאפרוחים

2009VELOCITY32227זכר שריואבא אפרוחיםאפרוחים

2008CHAIN RIDE312316זכר  חטום רזב אפרוחיםאפרוחים
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22248ספורטים2009זכר אברהמיגיאא אפרוחיםאפרוחים

212517חמד רוכבי2008זכר מזוראורוןב אפרוחיםאפרוחים

20269טימישגב2009זכר שגבדודא אפרוחיםאפרוחים

2009CSC20269זכר זךאוריא אפרוחיםאפרוחים

2009TACC182811זכר קניאזיקריאןא אפרוחיםאפרוחים

2009IGP-Israel go pro182811זכר דגןעידוא אפרוחיםאפרוחים

182818חיפה מסטרס2008זכר ינירדרורב אפרוחיםאפרוחים

163113חיפה מסטרס2009זכר צנטונובפלגא אפרוחיםאפרוחים

153214ספורטים2009זכר פלגעומרא אפרוחיםאפרוחים

2009IGP-Israel go pro143315זכר לוינבוא אפרוחיםאפרוחים

2008NCC133419זכר ביטוןנעםב אפרוחיםאפרוחים

2008CSC123520זכר אמיריותםב אפרוחיםאפרוחים

2009VELOCITY123516זכר אדרייואבא אפרוחיםאפרוחים

123516מפגש נקודת2009זכר גולןאיתמרא אפרוחיםאפרוחים

2009CSC113818זכר דודנהוראיא אפרוחיםאפרוחים

113821מפגש נקודת2008זכר כץעידוב אפרוחיםאפרוחים

2008TACC104022זכר גולצמןשגיאב אפרוחיםאפרוחים

104022שפרעם  רוכבי2008זכר  יאסין אדםב אפרוחיםאפרוחים

2008IGP-Israel go pro104022זכר יוסף בןינאיב אפרוחיםאפרוחים

94325מפגש נקודת2008זכר דונטירועיב אפרוחיםאפרוחים

2009CSC94319זכר שמרוןיואבא אפרוחיםאפרוחים

84520השרון רוכבי מועדון2009זכר מזור ארובסאלוןא אפרוחיםאפרוחים

2009Alwdi riders74621זכר מחאמיד חמזה מוחמדא אפרוחיםאפרוחים

2009W.M.T74621זכר סייףמוחמדא אפרוחיםאפרוחים

2008NCC74626זכר לישפאיאדםב אפרוחיםאפרוחים

2008CSC74626זכר אלוןיהונתןב אפרוחיםאפרוחים

2008TACC74626זכר הברמןאיתמרב אפרוחיםאפרוחים

74626מפגש נקודת2008זכר דהןעומרב אפרוחיםאפרוחים

65230שפרעם  רוכבי2008זכר ברכה נגואןב אפרוחיםאפרוחים

2009VELOCITY65223זכר ויימןרועיא אפרוחיםאפרוחים

2008Alwdi riders55431זכר אגבריהמוחמדב אפרוחיםאפרוחים

55431העליות מלך2008זכר כהןגלב אפרוחיםאפרוחים
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45633פחם אל אום רוכבי מועדון2008זכר גבארין עיאשיוסףב אפרוחיםאפרוחים

2008NCC45633זכר כהןליאורב אפרוחיםאפרוחים

2009CHAIN RIDE45624זכר זלף אבו מרואןא אפרוחיםאפרוחים

45624שפרעם  רוכבי2009זכר עלאא אבומוחמדא אפרוחיםאפרוחים

45624השרון רוכבי מועדון2009זכר למדן רפאלאורא אפרוחיםאפרוחים

45624שפרעם  רוכבי2009זכר סעסעאניאחמדא אפרוחיםאפרוחים

2009Bikeguide36228זכר מבורךרועיא אפרוחיםאפרוחים

26329שפרעם  רוכבי2009זכר רעדאיהאבא אפרוחיםאפרוחים

26329חיפה מסטרס2009זכר יאלונצקידניאלא אפרוחיםאפרוחים

26329שפרעם  רוכבי2009זכר מסאדכריסטיאןא אפרוחיםאפרוחים

2009Bikeguide26329זכר קוזלובסקיכפירא אפרוחיםאפרוחים

26329שפרעם  רוכבי2009זכר שקיראברהיםא אפרוחיםאפרוחים

26329המסלול -2009x-teamזכר לוטןארבלא אפרוחיםאפרוחים

26329השרון רוכבי מועדון2009זכר גולדברג אביבא אפרוחיםאפרוחים

26329האושר עמק2009זכר לרנרנעםא אפרוחיםאפרוחים

26335חיפה מסטרס2008זכר לאופראלעדב אפרוחיםאפרוחים

2008CSC26335זכר קנז-בןיהונתןב אפרוחיםאפרוחים

26335חיפה מסטרס2008זכר גילדוריואבב אפרוחיםאפרוחים

26335שפרעם  רוכבי2008זכר סלותי ינאלב אפרוחיםאפרוחים

26335מפגש נקודת2008זכר דרוישמהיובב אפרוחיםאפרוחים

26335חיפה מסטרס2008זכר סלעאהודב אפרוחיםאפרוחים

2008TACC26335זכר צוקעומרב אפרוחיםאפרוחים

2008CSC26335זכר כהןרוןב אפרוחיםאפרוחים

2008CSC26335זכר ברזילישגיבב אפרוחיםאפרוחים

26335חיפה מסטרס2008זכר סרוראילאיב אפרוחיםאפרוחים

18011חיפה מסטרס1986נקבה חסוןראפיה30-39 2 רמה בוגרות2 רמה בוגרות

11021אדמין1973נקבה לוריהנועה40-49 2 רמה בוגרות2 רמה בוגרות

9031טכניון אסא1996נקבה גשריכרמל19-29 2 רמה בוגרות2 רמה בוגרות

6042סיגמא–  טכניון אסא1988נקבה פילימונובאלינה30-39 2 רמה בוגרות2 רמה בוגרות
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11011רייד אול1985נקבה סהר רייסמיכל30-39 3 רמה בוגרות3 רמה בוגרות

7021חיפה מסטרס1969נקבה ליבמןיוליה+50 3 רמה בוגרות3 רמה בוגרות

7021ישראל מקרקעי רשות1967נקבה אפרתימיכל+50 3 רמה בוגרות3 רמה בוגרות

1987city cycling club25011זכר חמובועז30-39 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

18521בגליל האופניים בשביל1977זכר בירנבויםאיתי40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1992Bike Way18031זכר יצחקיתום19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1992TNT15042זכר נאסרטימותי19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

11053קרע כפר רוכבי1997זכר יחיאמוחמד19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1998city cycling club7764זכר ברוךתומר19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1991HD-Trek7075זכר ברגיא19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

7075סיגמא–  טכניון אסא1993זכר לוינזוןרותם19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

"1986זכר הורטיגנתנאל30-39 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים אביב תל וח""כ רוכבי "6092

1975The Buttons52102זכר קליימןאריק40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

50117סיגמא–  טכניון אסא1993זכר מורדלאיתמר19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1997TNT40128זכר סטטים19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

40128טימישגב1994זכר שוביעומר19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1975city cycling club40123זכר קצנשטייןאייל40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

351510אדמין1992זכר חלביהייתם19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

351510טכניון אסא2000זכר שקורכריסטאן19-29 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1981HD-Trek30173זכר פקץדרור30-39 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1978city cycling club24184זכר זוהרניר40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1979Velo Club Israel20195זכר אמיץדורון40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

1984admin18204זכר ראובןשלומי30-39 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

14216סקיילינג אדיגה1975זכר גרכדמוסא40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

12227סיגמא–  טכניון אסא1979זכר שיפרוןרועי40-49 1 רמה בוגרים1 רמה בוגרים

23711שפרעם  רוכבי1998זכר ראגבזכריא17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

17522שפרעם  רוכבי2000זכר ראגבמוסטפה17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

16031עמקים וואט מאות חמש1974זכר טמירשחר40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

15041טימישגב1968זכר לאונצינישרון50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים
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12053קרע כפר רוכבי2003זכר יחיאאיהאב17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

"2003זכר זכריהאורי17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים סבא כפר לב-בר  ב""חט "11064

2002TNT7075זכר שכטרנתנאל17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

7071סיגמא–  טכניון אסא1989זכר לוינקרוןיותם30-39 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

6296השרון רוכבי מועדון2002זכר שפירארועי17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

60107טכניון א;quot&אס1998זכר טורבינראורי17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

60102עצמאיים1976זכר מליסשחר40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

50128טכניון אסא1992זכר מושליאוהד17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

48132חיפה מסטרס1968זכר עידןדני50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

45143חיפה מסטרס1967זכר לוריהגיא50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

45143חיפה מסטרס1971זכר עמירעידו40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

40162טכניון אסא1990זכר קופראהוד30-39 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

1969HD-Trek40164זכר שדהצור50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

36189השרון רוכבי מועדון2003זכר מזורעומר17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

351910השרון רוכבי מועדון2002זכר מדוברדורון17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

35195חיפה מסטרס1965זכר דודעופר50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

2003CSC302111זכר גולוברודסקיאריק17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

1973admin30214זכר פרישרון40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

27236חיפה מסטרס1968זכר ליבמןסטפן50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

25243טימישגב1983זכר ברביאביב30-39 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

1965HD-Trek24257זכר בירןנעם50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

222612טכניון אסא1996זכר וולפוביץדמיטרי17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

222612טכניון אסא1994זכר אסוליןרון17-29 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

20284טכניון אסא1984זכר גלדורי30-39 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

1967city cycling club18298זכר טלחן50-59 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

16305מצמן טים1971זכר חמומשה40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

1976The Buttons16305זכר גולצמןאבי40-49 2 רמה בוגרים2 רמה בוגרים

15711וואט 500 מועדון1958זכר פרלמוטראליאס60-69 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

12521חיפה מסטרס1974זכר תורגמןעמיחי40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

12031חיפה מסטרס2003זכר שחרצח17-29 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים
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11041חיפה מסטרס1982זכר רונןרמי30-39 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

10052חיפה מסטרס1978זכר צונטונובלב40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

9063חיפה מסטרס1971זכר כץיריב40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

8071חיפה מסטרס1970זכר שחרמשה50-59 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

7082חיפה מסטרס1966זכר עמיאלאלי50-59 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

7084חיפה מסטרס1973זכר קרלבויםאלון40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

60105רייד אול1976זכר סהריפתח40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

60103חיפה מסטרס1966זכר פלדאילן50-59 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

50126חיפה מסטרס1973זכר בוריטניקובאדוארד40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

40137חיפה מסטרס1977זכר קוגןאורי40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

1976admin35148זכר הירשאמתי40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

30159חיפה מסטרס1973זכר אלקייםעמי40-49 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

1991Spin to Win27162זכר גבאריןעלי17-29 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

24172שפרעם  רוכבי1989זכר סובחמוחמד30-39 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

20183סיגמא–  טכניון אסא2001זכר עזקיאלתובל17-29 3 רמה בוגרים3 רמה בוגרים

29011חיפה מסטרס2003נקבה לוריהנעמי   17-18 בנות גוניורסבנות גוניורס

2002CSC16022נקבה ולדניצקירומי   17-18 בנות גוניורסבנות גוניורס

7033חיפה מסטרס2002נקבה דודעדי   17-18 בנות גוניורסבנות גוניורס

29011טימישגב2002זכר עמרנדב17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2002TNT16022זכר אמויאלקורן17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2002city cycling club16022זכר דשאיותם17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2003city cycling club15044זכר פיינגזיכטאמרי17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

13555שפרעם  רוכבי2003זכר שקירראמי17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

10566טימישגב2003זכר זלצמןיובל17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2002TNT9577זכר כהןאילון17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2003CSC7788זכר צואלהניר17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

7099עמקים וואט מאות חמש2003זכר פלג טלעידו17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2003TNT531010זכר הבראופק17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

411111השרון רוכבי מועדון2003זכר רוזנברגשחף17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס
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401212סיגמא–  טכניון אסא2002זכר קדשאיגל17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

401212טימישגב2003זכר גולןארבל17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

361414ירושלים עיוורים חינוך בית2003זכר שוחט כהןנועם17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

2003city cycling club341515זכר וינדמילררותם17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

241616סיגמא2003זכר שניתומר17-18 בנים גוניורסבנים גוניורס

24011האושר עמק2006נקבה הרמןאורןב ילדותילדות

12022בהנאה הנעה2006נקבה אדרקרןב ילדותילדות

8033האושר עמק2006נקבה טלעופריב ילדותילדות

7044השרון רוכבי מועדון2006נקבה חסידמיקהב ילדותילדות

6051מפגש נקודת2007נקבה כהןסנדיא ילדותילדות

2007NCC5562נקבה קושניראלהא ילדותילדות

2006TACC5565נקבה ירקונינופרב ילדותילדות

4083בהנאה הנעה2007נקבה גיסמרעמיתא ילדותילדות

3094חיפה מסטרס2007נקבה חוטסמןלינויא ילדותילדות

25106השרון רוכבי מועדון2006נקבה שלום איש רולסטליהב ילדותילדות

2007city cycling club20115נקבה אילןגלא ילדותילדות

18011השרון רוכבי מועדון2006זכר ליפשיץיואבב ילדיםילדים

16022חיפה מסטרס2006זכר ארגובעיליב ילדיםילדים

14033סיגמא–  טכניון אסא2006זכר קדשאירועיב ילדיםילדים

12044סיגמא–  טכניון אסא2006זכר אידלברגעומרב ילדיםילדים

2006IGP-Israel go pro8055זכר ואלךעילםב ילדיםילדים

7366חיפה מסטרס2006זכר עידןסערב ילדיםילדים

6077מפגש נקודת2006זכר וייסלראוריב ילדיםילדים

2006TACC6077זכר דבחאיתיב ילדיםילדים

4899האושר עמק2006זכר פוסטלניקגיאב ילדיםילדים

4891חיפה מסטרס2007זכר כהןתוםא ילדיםילדים

451110השרון רוכבי מועדון2006זכר מכנסזיוב ילדיםילדים

39122פורדיס2007זכר אעמרעומרא ילדיםילדים

2006CSC321311זכר שטייןנדבב ילדיםילדים
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2007TACC30143זכר ציון בןאלמגורא ילדיםילדים

2007CSC30143זכר אבנישיא ילדיםילדים

2007CHAIN RIDE28165זכר זלף אבועמידא ילדיםילדים

2006TACC281612זכר יושינסקיגיאב ילדיםילדים

271813הישראלי הרכיבה מרכז2006זכר עסאקלהודיעב ילדיםילדים

2007NCC26196זכר מארקיפתחא ילדיםילדים

2006CSC252014זכר דודזוןעידןב ילדיםילדים

252014הרצוג2006זכר מורןרועיב ילדיםילדים

2006VELOCITY222216זכר ז׳וקובטימופייב ילדיםילדים

2006TNT202317זכר ניבהברב ילדיםילדים

2006CSC202317זכר רומנודניאלב ילדיםילדים

202317עמקים וואט מאות חמש2006זכר אדינגררועיב ילדיםילדים

2007city cycling club20237זכר קורןגיאא ילדיםילדים

19278העליות מלך2007זכר לרךעומרא ילדיםילדים

192720עמקים וואט מאות חמש2006זכר יוסףשוהםב ילדיםילדים

2006NCC182921זכר נובלענברב ילדיםילדים

2007city cycling club18299זכר שדמייערא ילדיםילדים

18299חמד רוכבי2007זכר גולדשטייןאורא ילדיםילדים

2007city cycling club163211זכר נווהרועיא ילדיםילדים

163211וואט 500 מועדון2007זכר רייקאביבא ילדיםילדים

163222שפרעם  רוכבי2006זכר כרכביאדוארב ילדיםילדים

153513השרון רוכבי מועדון2007זכר רוםאיתיא ילדיםילדים

2006city cycling club143623זכר צינסקיהדרןב ילדיםילדים

2006CSC133724זכר מלברערןב ילדיםילדים

2006TACC123825זכר יחזקאלאביבב ילדיםילדים

123825השרון רוכבי מועדון2006זכר קולטיואבב ילדיםילדים

114027קצרין2006זכר לוייונתןב ילדיםילדים

104114העין ראש2007זכר איידלמןינאיא ילדיםילדים

2006TACC94228זכר ברוך בןדבירב ילדיםילדים

2007TACC64315זכר עוז תומרא ילדיםילדים

2007CHAIN RIDE64315זכר חלביסנדא ילדיםילדים

2006NCC54529זכר חוריאליאסב ילדיםילדים
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2006TACC54529זכר ברגיגאיתיב ילדיםילדים

2006TACC54529זכר אדלהייטעידוב ילדיםילדים

54529השרון רוכבי מועדון2006זכר נריהאיתמרב ילדיםילדים

34933שפרעם2006זכר איובמגדב ילדיםילדים

34933חיפה מסטרס2006זכר שירןלביאב ילדיםילדים

25135המסלול -2006x-teamזכר סמדרשחרב ילדיםילדים

2006city cycling club25135זכר שקולניקטיםב ילדיםילדים

2007Feel The Ride25117זכר רבידשיא ילדיםילדים

2007city cycling club25117זכר ענביאלעדא ילדיםילדים

25117העמק גלגלי2007זכר דינרמןאסףא ילדיםילדים

25117עמקים וואט מאות חמש2007זכר האןליאורא ילדיםילדים

2006CHAIN RIDE12011זכר ווהביליראן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

10422האושר עמק2006זכר משעליאיתי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2006VELOCITY7833זכר קפלנסקירוי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007NCC6044זכר דלומיאיתי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

6044קריות רוכבי2007זכר עבומורן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

5666מפגש נקודת2006זכר רייטרעדי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

5577העין ראש2007זכר שפיראכרמל13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

4488שפרעם  רוכבי2006זכר מורהעלי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

4099מפגש נקודת2006זכר יעקבזוןאיתי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

4099חיפה מסטרס2006זכר זרבלאיתי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

391111שפרעם2007זכר ברכהסעיד13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

371212מפגש נקודת2006זכר ינסמןעופרי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

341313אדמין2006זכר ריכטריואב13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

331414מפגש נקודת2006זכר סלע ברארז13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

321515האושר עמק2006זכר יםגולן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2006CSC321515זכר שמואל בןאיתן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

301717השרון רוכבי מועדון2007זכר שיגלעד13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007CSC301717זכר גולוברודסקיאמיל13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007CSC291919זכר הברישחר13-14 ילדים ספורטילדים ספורט
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2007CSC202020זכר מלמדבצלאל13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2006NCC202020זכר ארנוןאורי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

202020מפגש נקודת2007זכר זילברמןיונתן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

182323קריות רוכבי2006זכר רוזקובסקיאור13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

162424העין ראש2007זכר סלמיעומרי13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2006NCC142525זכר כץאיתמר13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

112626חמד רוכבי2007זכר הוזאדם13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

82727המסלול -2007x-teamזכר אוחנהאלעד13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

72828מפגש נקודת2007זכר גובססולימן13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007NCC72828זכר כהןאור13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

"2006זכר ארדגיא13-14 ילדים ספורטילדים ספורט יונה כפר עתיד ב""חט "63030

2007VELOCITY53131זכר סרוסיעמית13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007VELOCITY43232זכר אדלשטייןידידיה13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2007NCC33333זכר סנקרדניאל13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

2006IGP-Israel go pro23434זכר עזריהניב13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

23434שפרעם  רוכבי2007זכר  חניפס אדם13-14 ילדים ספורטילדים ספורט

14211קרע כפר רוכבי2005זכר מיהדאוינסים15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2004Alwdi riders7622זכר מחאמיד סעידטאהר15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005CSC7033זכר מהדבאיתי15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005CSC5544זכר אילתירדן15-16 נערים ספורטנערים ספורט

4455חיפה מסטרס2004זכר ספיראלון15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005CSC4366זכר כהןגיא15-16 נערים ספורטנערים ספורט

3677האושר עמק2005זכר שניררועי15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2004IGP-Israel go pro3088זכר צורפלג15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2999חיפה מסטרס2004זכר ברמיאופק15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005IGP-Israel go pro281010זכר סילברברגנעם15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005CHAIN RIDE271111זכר נסראלדיןאיזאר15-16 נערים ספורטנערים ספורט

231212חיפה מסטרס2004זכר מרקרייך בודיןאופיר15-16 נערים ספורטנערים ספורט

201313חיפה מסטרס2004זכר וינריונתן15-16 נערים ספורטנערים ספורט

201313השרון רוכבי מועדון2004זכר בוסקילהתמיר15-16 נערים ספורטנערים ספורט
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201313קריות רוכבי2004זכר עבועופרי15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005TNT181616זכר גולדשלקלהב15-16 נערים ספורטנערים ספורט

161717פחם אל אום רוכבי מועדון2004זכר גבארין עיאששמס15-16 נערים ספורטנערים ספורט

141818בשרון מדוושים2005זכר אלקבץעומר15-16 נערים ספורטנערים ספורט

141818מפגש נקודת2005זכר סולומוןאדיר15-16 נערים ספורטנערים ספורט

122020חיפה מסטרס2004זכר מורגעמרי15-16 נערים ספורטנערים ספורט

102121פחם אל אום רוכבי מועדון2005זכר חליל אבו אבראהיםמוחמד15-16 נערים ספורטנערים ספורט

102121חיפה מסטרס2004זכר אלקייםיהב15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005Feel The Ride82323זכר קרמןירדן15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005TACC72424זכר שקלרשאייל15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005Feel The Ride72424זכר כהןאלון15-16 נערים ספורטנערים ספורט

72424השרון רוכבי מועדון2005זכר אסטהגיתאי15-16 נערים ספורטנערים ספורט

2005NCC42727זכר קפלןרונאל15-16 נערים ספורטנערים ספורט

22828שפרעם  רוכבי2005זכר סואעד סאלח15-16 נערים ספורטנערים ספורט

11011חיפה מסטרס1995זכר זסלרגיא+19 גברים עיליתגברים עילית

2001TNT9522זכר רייסברגנדב+19 גברים עיליתגברים עילית

2000TNT9033זכר דוידזוןלהב+19 גברים עיליתגברים עילית

9033סיגמא–  טכניון אסא1988זכר דניאלאליעד+19 גברים עיליתגברים עילית

8855טימישגב1997זכר לאונציניאורי+19 גברים עיליתגברים עילית

8766השרון רוכבי מועדון1988זכר זידאןאחמד+19 גברים עיליתגברים עילית

7077טימישגב1999זכר זלצמןתומר+19 גברים עיליתגברים עילית

1989Bike Way6088זכר חיימי שלמה+19 גברים עיליתגברים עילית

5699השרון רוכבי מועדון2001זכר חסידעמרי+19 גברים עיליתגברים עילית

501010טימישגב2000זכר גונן ליגיל+19 גברים עיליתגברים עילית

1994HD-Trek301111זכר יתוםיונתן+19 גברים עיליתגברים עילית

141212סיגמא–  טכניון אסא1989זכר זיונתנאל+19 גברים עיליתגברים עילית

1996city cycling club16011נקבה ויתקיןליאן+19 נשים עיליתנשים עילית

11022טימישגב1998נקבה נוימןנעמה+19 נשים עיליתנשים עילית

1997city cycling club9033נקבה וינברגגלי+19 נשים עיליתנשים עילית
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1983city cycling club7044נקבה אוחיוןדבורה+19 נשים עיליתנשים עילית

27011חיפה מסטרס2004נקבה סרוראופל15-16 קדטיותקדטיות

25022האושר עמק2005נקבה טלמעיין15-16 קדטיותקדטיות

18033האושר עמק2005נקבה יוסף ברזהר15-16 קדטיותקדטיות

18033חיפה מסטרס2004נקבה פייגרדניאל15-16 קדטיותקדטיות

16055האושר עמק2005נקבה מלחידרור15-16 קדטיותקדטיות

2004IGP-Israel go pro12066נקבה צורמעין15-16 קדטיותקדטיות

9577האושר עמק2005נקבה בויםנטע15-16 קדטיותקדטיות

7088המסלול -2005x-teamנקבה אשכנזימאיה15-16 קדטיותקדטיות

4099רייד אול2005נקבה פריגיל15-16 קדטיותקדטיות

2005IGP-Israel go pro4099נקבה קסטלמןהדר15-16 קדטיותקדטיות

4099טימישגב2005נקבה אוסטר גילמוררנן15-16 קדטיותקדטיות

351212שפרעם  רוכבי2004נקבה זיאדנהעדן15-16 קדטיותקדטיות

35011חיפה מסטרס2004זכר ארגובאורון15-16 קדטיםקדטים

2004CSC19522זכר זךטוהר15-16 קדטיםקדטים

2004CSC16033זכר אפרים בןרון15-16 קדטיםקדטים

16033העליות מלך2004זכר באריתומר15-16 קדטיםקדטים

13755חיפה מסטרס2004זכר שופניהאייהם15-16 קדטיםקדטים

13066עמקים וואט מאות חמש2004זכר כץ שלףאוריה15-16 קדטיםקדטים

2004CSC11977זכר כספיתומר15-16 קדטיםקדטים

8888חיפה מסטרס2004זכר וואלךעומר15-16 קדטיםקדטים

8099האושר עמק2004זכר בצלאלאיתמר15-16 קדטיםקדטים

2004city cycling club8099זכר גורמןאלעד15-16 קדטיםקדטים

2004CSC641111זכר רבוחניתאי15-16 קדטיםקדטים

621212עמקים וואט מאות חמש2005זכר ספרנידניאל15-16 קדטיםקדטים

601313טימישגב2005זכר אריה בןשרון15-16 קדטיםקדטים

2005CSC551414זכר כספייאיר15-16 קדטיםקדטים

541515וואט 500 מועדון2005זכר ריץיהלי15-16 קדטיםקדטים

361616עמקים וואט מאות חמש2004זכר שמרמתן15-16 קדטיםקדטים
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2004TNT351717זכר נסיועד15-16 קדטיםקדטים

321818השרון רוכבי מועדון2005זכר פביאןרועי15-16 קדטיםקדטים

2004TNT281919זכר מילרתום15-16 קדטיםקדטים

272020חיפה מסטרס2005זכר אורוןנועם15-16 קדטיםקדטים

272020עמקים וואט מאות חמש2004זכר שתיליואב15-16 קדטיםקדטים

242222טבעון בוסמת רוכבי2005זכר להבאדר15-16 קדטיםקדטים

242222השרון רוכבי מועדון2005זכר דגריעומר15-16 קדטיםקדטים

2004CSC232424זכר אורןירון15-16 קדטיםקדטים

222525האושר עמק2004זכר הרשקוביץאורי15-16 קדטיםקדטים

212626סקיילינג אדיגה2005זכר גרכד נוח15-16 קדטיםקדטים

182727השרון רוכבי מועדון2005זכר רוםדור15-16 קדטיםקדטים

2004TNT182727זכר בלומברגעילם15-16 קדטיםקדטים

2005CHAIN RIDE162929זכר עלואדהם15-16 קדטיםקדטים

2005CHAIN RIDE153030זכר חלביערן15-16 קדטיםקדטים

2005CSC153030זכר לביארום15-16 קדטיםקדטים

2005Bikeguide143232זכר קלייןאייל15-16 קדטיםקדטים

2004Bikeguide143232זכר אבודרהםיונתן15-16 קדטיםקדטים

143232חיפה מסטרס2004זכר כהןטל15-16 קדטיםקדטים

143232שפרעם  רוכבי2004זכר איובראמי15-16 קדטיםקדטים

2005CHAIN RIDE143232זכר סאבא וסים15-16 קדטיםקדטים

2005CHAIN RIDE103737זכר סאבאנזאר15-16 קדטיםקדטים

2005city cycling club93838זכר הרדאבל פרץמטר15-16 קדטיםקדטים

2005city cycling club93838זכר מרמריעופר15-16 קדטיםקדטים

44040השרון רוכבי מועדון2005זכר שוהם אבןרז15-16 קדטיםקדטים

24141טימישגב2005זכר קידראלון15-16 קדטיםקדטים

24141השרון רוכבי מועדון2005זכר שמשגלעד15-16 קדטיםקדטים

24141קריות רוכבי2004זכר שניעידן15-16 קדטיםקדטים

24141קריות רוכבי2004זכר זגהמורן15-16 קדטיםקדטים

24141השרון רוכבי מועדון2005זכר מנגרעומר15-16 קדטיםקדטים

18011חיפה מסטרס2010נקבה עידןכרםב קטקטיותקטקטיות
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2011W.M.T14021נקבה פנה אבוליאא קטקטיותקטקטיות

4032מפגש נקודת2010נקבה חטיבליאלב קטקטיותקטקטיות

19011קרע כפר רוכבי2010זכר פנה אבואדםב קטקטיםקטקטים

18021קרע כפר רוכבי2011זכר זחאלקה אלדיןעזא קטקטיםקטקטים

16032חיפה מסטרס2010זכר עידןינוןב קטקטיםקטקטים

14043קרע כפר רוכבי2010זכר עסליקריםב קטקטיםקטקטים

2011TACC8552זכר בשנירא קטקטיםקטקטים

2011TACC6063זכר מיילאריאלא קטקטיםקטקטים

5074מפגש נקודת2011זכר מוואסימוחמדא קטקטיםקטקטים

4685חיפה מסטרס2011זכר נטונוב''צכרמלא קטקטיםקטקטים

3996חיפה מסטרס2011זכר ליוויתןמתןא קטקטיםקטקטים

3994האושר עמק2010זכר בורגר בריןאליהב קטקטיםקטקטים

2011city cycling club38117זכר גילתנועםא קטקטיםקטקטים

2010CHAIN RIDE32125זכר חלביארזב קטקטיםקטקטים

30136השרון רוכבי מועדון2010זכר ליפשיץארןב קטקטיםקטקטים

30136האושר עמק2010זכר להביאיתיב קטקטיםקטקטים

30136השרון רוכבי מועדון2010זכר עזרא בק  אמיתיב קטקטיםקטקטים

25168שפרעם  רוכבי2011זכר חלאילימעיןא קטקטיםקטקטים

20179שפרעם  רוכבי2010זכר גדירעואדב קטקטיםקטקטים

18189מפגש נקודת2011זכר חטיבמחמודא קטקטיםקטקטים

161910השרון רוכבי מועדון2010זכר גרדידןב קטקטיםקטקטים

2011CHAIN RIDE132010זכר מנסורמנסורא קטקטיםקטקטים

2011W.M.T112111זכר זחאלקה ארסלאן אלפתאחעבדא קטקטיםקטקטים

112111השרון רוכבי מועדון2011זכר מכנסרוןא קטקטיםקטקטים

2010TACC112111זכר שטיין נועםב קטקטיםקטקטים

102412שפרעם  רוכבי2010זכר חוגיראתמוחמדב קטקטיםקטקטים

92513שפרעם  רוכבי2010זכר בוקאעימוחמדב קטקטיםקטקטים

2011city cycling club82613זכר הראלעידוא קטקטיםקטקטים

62714שפרעם  רוכבי2010זכר  נסרללה אדורדב קטקטיםקטקטים

52814השרון רוכבי מועדון2011זכר קובי בכר  אריא קטקטיםקטקטים
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2010TACC32915זכר קלייןעמיתב קטקטיםקטקטים

23016שפרעם  רוכבי2010זכר מוסאסאמיב קטקטיםקטקטים


