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)5:47.3 (31

גיל ארמי

104

32nd

+3:45.7

)0:37.1 (35

)3:18.6 (32

)3:21.1 (33

)6:14.3 (33

+4:10.7

)0:36.6 (34

)3:21.9 (34

)3:28.6 (35

)6:29.0 (34

+4:48.8

)0:39.5 (37

)3:37.4 (37

)3:47.1 (36

)6:30.2 (35

+4:49.6

)0:31.3 (18

)2:58.4 (25

)2:59.0 (23

)8:06.3 (36

)0:32.0 (22

)2:58.2 (24

)2:54.1 (21

GoRide
זיו סלם

114

33rd

דוד עוקשי

115

34th

עצמאיים
עצמאיים
תמיר כהן דה רואי

82

35th

94

36th

טבע בייק
טאהר מחאמיד
EPIC Cycling Club ECC
מור בזק
טבע בייק

83
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)0:31.7 (1

)3:04.4 (2

)2:57.3 (2

)5:06.7 (1

+0:02.1

)0:39.4 (10

)3:00.3 (1

)2:54.9 (1

)5:07.6 (2

+0:10.1

)0:34.9 (5

)3:04.9 (3

)3:01.1 (3

)5:09.3 (3

+0:41.7

)0:35.4 (6

)3:18.1 (7

)3:07.0 (5

)5:21.3 (4

+0:50.2

)0:34.7 (4

)3:16.1 (5

)3:06.1 (4

)5:33.4 (6

+1:06.4

)0:36.8 (8

)3:17.3 (6

)3:20.0 (7

)5:32.4 (5

+1:44.5

)0:34.6 (3

)3:30.3 (10

)3:13.5 (6

)6:06.2 (8

+2:19.2

)0:37.3 (9

)3:30.2 (9

)3:30.2 (8

)6:21.6 (9

+2:45.0

)0:35.9 (7

)3:29.7 (8

)3:52.8 (10

)6:26.7 (10

+3:10.4

)0:42.3 (11

)3:42.1 (11

)3:44.8 (9

)6:41.3 (11

+3:19.2

)0:33.9 (2

)3:11.8 (4

)5:39.5 (11

)5:34.1 (7

)0:33.6 (1

)3:24.0 (1

)3:35.3 (1

)6:16.6 (1

)0:42.2 (2

)3:47.4 (2

)4:14.3 (2

)7:20.8 (2

)0:33.0 (1

)2:58.4 (1

)3:03.8 (1

)5:12.2 (1

)2:26.2 (1

)2:25.1 (1

)4:01.6 (1

)2:30.5 (4

)2:27.7 (5

)4:06.0 (5

איתי מנור

76

1st

75

2nd

GoRide
רפאל בודגוב
עצמאיים
יוסי חלפין

74

3rd

79

4th

עצמאיים
ואיל אבו סלאח
טבע בייק
אלירז ואקנין

71

5th

78

6th

עצמאיים
דוד סבלזון
עצמאיים
רנימי אבו רנימי

77

7th

טבע בייק
עמית סטורלזי

73

8th

עצמאיים
ברק כץ

70

9th

GoRide
ניב מעוז

80

10th

חמש מאות וואט עמקים
ברנרד יאסין

113

11th

טבע בייק

נגה ברנשטיין

68

1st

אול רייד
+2:15.2

תמר בצלאל

67

2nd

Team EINHORN

זהר בר יוסף

69

1st

עמק האושר

+0:03.4

)4:05.3 (6

יונתן יתום

)0:30.3 (14

city cycling club

)4:00.1 (2

גיא בר

)0:27.6 (5

HD-Trek

1
6

1st
=2nd
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+0:03.4

)2:32.2 (7

)2:31.4 (10

)4:02.5 (3

+0:06.1

)2:30.3 (3

)2:28.9 (6

)4:07.7 (6

+0:10.4

)2:35.3 (9

)2:27.3 (4

)4:02.1 (2

+0:13.3

)2:31.0 (5

)2:26.4 (2

)4:12.9 (8

+0:14.4

)2:28.7 (2

)2:26.6 (3

)4:08.7 (7

+0:41.6

)2:32.7 (8

)2:29.7 (7

)4:17.5 (10

+0:43.7

)2:31.9 (6

)2:29.8 (8

)4:30.1 (14

+0:56.8

)2:39.2 (11

)2:39.2 (14

)4:23.6 (11

+1:11.1

)2:50.8 (17

)2:37.2 (11

)4:28.8 (13

+1:15.5

)2:44.9 (14

)2:37.9 (12

)4:31.4 (15

+1:17.0

)2:42.8 (13

)2:38.5 (13

)4:35.7 (18

+1:33.4

)2:47.7 (15

)3:02.0 (20

)4:24.4 (12

+1:44.7

)2:42.7 (12

)2:42.0 (15

)4:42.6 (19

+1:45.7

)2:49.3 (16

)2:45.7 (16

)4:35.5 (17

+2:40.3

)2:56.1 (18

)2:53.6 (17

)4:54.2 (20

+3:10.8

)2:58.8 (20

)2:55.5 (19

)5:12.8 (21

+3:14.6

)3:01.0 (21

)2:54.1 (18

)5:21.0 (23

+3:28.9

)2:57.1 (19

)3:12.0 (21

)5:16.7 (22

+6:44.1

)3:55.2 (22

)3:37.7 (22

)6:12.2 (24

+30:30.5

)2:36.6 (10

)2:30.4 (9

)4:17.0 (9

)3:57.9 (1

יונתן מעין

)0:27.9 (6

עצמאיים

)4:01.2 (3

תום אמיתי

)0:26.5 (1

טבע בייק

)4:06.7 (7

טל אורן

)0:27.5 (4

עצמאיים

)4:03.4 (4

ישראל קאופמן

)0:28.1 (8

עצמאיים

)4:12.0 (9

רואי אוסטפלד

)0:26.9 (2

NCC

)4:22.2 (15

אור גוב

)0:28.0 (7

עצמאיים

)4:13.0 (10

מתן שוחט

)0:27.4 (3

עצמאיים

)4:15.0 (11

נעם אביתר

)0:28.3 (9

עצמאיים

)4:09.6 (8

אביב יחזקאל

)0:33.2 (19

ברטלי  -נוער בתנועה

)4:20.7 (14

ניר ביבאס

)0:29.1 (11

אול רייד

)4:19.3 (13

יובל ניר

)0:29.2 (12

אול רייד

)4:17.6 (12

מוחמד יחיא

)0:30.2 (13

EPIC Cycling Club ECC

)4:33.5 (17

אסף גורפינקל

)0:32.4 (18

אול רייד

)4:32.7 (16

טארק בדריה

)0:31.0 (15

CHAIN RIDE

)4:52.9 (20

נמרוד שעשוע

)0:32.0 (17

GoRide

2

=2nd

4

4th

3

5th

7

6th

5

7th

8

8th

16
11
9
10
18
24
22
21
19

9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th

)5:01.1 (22

יונתן בארי

15

18th

)0:31.1 (16

עצמאיים

)4:51.3 (19

עדי וקסלר

23

19th

)0:35.7 (21

עצמאיים

)4:57.0 (21

תמיר דרור

)0:34.6 (20

אול רייד

)5:47.9 (23

עבד אלחמיד אגבריה

)0:39.6 (22

EPIC Cycling Club ECC

)34:06.3 (24

עירד דלויה

)0:28.7 (10

NCC

)4:02.6 (4

)4:03.6 (5

יואב דרור

)4:31.4 (15

)4:40.2 (18

20

20th

13

21st

12
14

HD-Trek
אלעד לביא
אול רייד

17

22nd
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)2:53.5 (1

)2:49.0 (2

)4:49.0 (1

+0:09.3

)2:54.2 (2

)2:48.3 (1

)4:54.2 (2

+1:10.4

)2:57.9 (3

)2:54.3 (3

)5:13.2 (3

+1:45.2

)3:11.6 (5

)3:00.5 (4

)5:26.6 (4

+1:50.5

)3:09.4 (4

)3:06.3 (5

)5:27.2 (5

+2:25.2

)3:15.5 (6

)3:14.1 (6

)5:36.1 (6

+2:45.9

)3:17.5 (7

)3:20.0 (8

)5:40.2 (8

+2:57.3

)3:22.0 (10

)3:24.3 (10

)5:38.9 (7

+3:30.1

)3:19.5 (8

)3:22.6 (9

)6:00.1 (9

+3:38.4

)3:20.0 (9

)3:19.1 (7

)6:01.8 (10

+3:55.9

)3:27.2 (12

)3:28.9 (11

)6:02.0 (11

+4:21.8

)3:26.8 (11

)3:35.2 (12

)6:29.2 (13

+4:41.7

)3:35.1 (13

)3:36.9 (13

)6:16.9 (12

)2:32.2 (1

)2:24.7 (1

)4:05.3 (1

+0:23.7

)2:35.2 (2

)2:34.2 (2

)4:14.3 (2

+1:00.7

)2:42.3 (5

)2:37.4 (3

)4:30.5 (3

+1:14.3

)2:39.6 (3

)2:38.0 (4

)4:35.4 (5

+1:21.2

)2:46.2 (6

)2:46.5 (7

)4:34.8 (4

+1:46.9

)2:40.0 (4

)2:42.0 (5

)5:06.1 (9

+2:11.2

)2:52.8 (7

)2:45.4 (6

)4:38.0 (6

+2:24.0

)2:59.9 (10

)2:51.3 (8

)4:49.3 (8

)4:35.4 (1

גיל שריבמן

)0:31.1 (1

עצמאיים

)4:38.5 (2

עידו מגן

)0:32.1 (2

עצמאיים

42

1st

50

2nd

)5:10.6 (4

נמרוד בר-לוין

53

3rd

)0:32.4 (3

עצמאיים

)5:07.9 (3

ירון רפופורט

41

4th

)0:36.6 (9

HD-Trek

)5:12.2 (5

שחר מאיר

)0:33.4 (4

עצמאיים

)5:22.9 (6

שלמה חטב

)0:34.6 (6

עצמאיים

)5:29.8 (8

פליקס ברון

)0:36.4 (8

city cycling club

)5:29.5 (7

מיכאל ליבין

)0:40.6 (11

אול רייד

)5:50.9 (10

זיו שטמפר

)0:35.0 (7

עצמאיים

)6:01.5 (12

גלעד יודובסקי

)0:34.0 (5

עצמאיים

)5:51.9 (11

אבנר גולדפוס

)0:43.9 (12

אול רייד

)5:41.9 (9

רונן דרורי

)0:46.7 (13

עצמאיים

)6:10.8 (13

ארנון נוביק

)0:40.0 (10

טבע בייק

)4:05.2 (1

עומר הוטמן

)0:27.1 (2

אול רייד

54

5th

51

6th

48
45
49
46
44
52
43

25

7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th

1st

)4:07.9 (2

אוהד חזאזי גרש

26

2nd

)0:26.6 (1

NCC

)4:15.8 (3

עופר שנהב

30

3rd

)0:29.2 (6

אול רייד

)4:27.8 (6

אורי לוסקי

)0:28.0 (3

GoRide

)4:19.2 (4

בשאר מסעד

)0:29.0 (5

עצמאיים

)4:25.0 (5

אמיר בירנבאום

)0:28.3 (4

ספורטים

)4:58.2 (11

לירוי חיימוביץ

)0:31.3 (9

רוכבי קריות

)4:45.5 (8

מוחמד מחאגנה

)0:32.5 (12

EPIC Cycling Club ECC

29

4th

32

5th

33
37
38

6th
7th
8th
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+2:41.6

)2:59.5 (9

)3:27.9 (15

)4:40.4 (7

+2:48.1

)2:57.2 (8

)2:56.3 (9

)5:08.9 (10

+3:09.3

)3:07.9 (12

)2:59.9 (10

)5:11.2 (12

+3:26.9

)3:09.4 (13

)3:05.8 (11

)5:10.3 (11

+3:55.4

)3:06.0 (11

)3:08.8 (12

)5:37.2 (14

+10:12.0

)3:29.0 (15

)3:22.4 (14

)10:33.0 (15

)3:09.7 (14

)3:14.0 (13

)5:24.7 (13

)2:59.7 (1

)3:05.9 (2

)5:16.1 (1

+0:36.5

)3:10.7 (2

)3:10.5 (3

)5:18.4 (2

+1:11.4

)3:11.4 (3

)3:02.6 (1

)5:22.4 (3

+1:37.5

)3:18.2 (4

)3:46.0 (4

)5:26.1 (4

)3:17.1 (1

)3:30.4 (3

)5:52.2 (1

+0:32.9

)3:20.9 (3

)3:17.7 (1

)6:29.8 (5

+0:51.9

)3:18.5 (2

)3:25.3 (2

)5:55.9 (2

+1:02.2

)3:29.6 (4

)3:32.9 (4

)6:18.1 (4

+1:05.2

)3:31.4 (5

)3:39.5 (5

)6:09.0 (3

+3:05.7

)3:49.1 (6

)3:58.6 (6

)6:48.7 (6

+5:07.0

)4:18.5 (7

)4:38.9 (7

)7:34.7 (7

עופר מרמרי

27

9th

)4:50.0 (9

שקד ישראלי

31

10th

)0:30.2 (7

אול רייד

)4:37.8 (7
)0:30.5 (8

)4:53.1 (10

אריק גולוברודסקי

39

11th

)0:31.7 (10

CSC

)5:04.2 (12

תומר סוויסה

28

12th

)0:31.7 (10

אול רייד

)5:05.3 (13

עידן קוניארסקי

40

13th

)0:32.6 (13

Team EINHORN

)5:40.0 (14

תומס סלימאן

34

14th

)0:42.1 (15
מחמוד סתיתיה
)0:34.1 (14

36

טבע בייק

)4:48.1 (1

נעמה נוימן

)0:33.0 (2

טימישגב

)5:06.8 (2

יוליה רפקין בירמן

)0:32.9 (1

GoRide

)5:43.7 (4

יליזבטה יעקובוק

)0:34.1 (3

עצמאיים

)5:14.5 (3

מיכל רייס סהר

)0:35.5 (4

אול רייד

)5:23.8 (1

55
56
58
57

1st
2nd
3rd
4th

ליאת סידס שוחט

60

1st

)0:35.0 (1

GoRide

)5:27.6 (2

קרן חכם

63

2nd

)0:35.4 (2

GoRide

)6:13.3 (5

מיכל סולומון

)0:37.4 (3

עצמאיים

)5:42.0 (3

נועה לוריה

)0:38.1 (4

city cycling club

)5:42.5 (4

יוליה אלחזוב

)0:41.3 (6

עצמאיים

)6:27.9 (7

תמר לוריה

)0:39.9 (5

city cycling club

)6:27.7 (6

הדר לייזרמן וודניק

)0:45.7 (7

GoRide

61
62
65
64
66

3rd
4th
5th
6th
7th
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)3:22.7 (1

)3:26.0 (1

)6:09.9 (1

)0:33.9 (2

)3:16.2 (2

)3:15.2 (2

+0:01.8

)0:35.0 (8

)3:17.0 (4

)3:15.1 (1

+0:04.9

)0:34.2 (4

)3:14.0 (1

)3:22.0 (5

+0:05.1

)0:34.0 (3

)3:16.6 (3

)3:19.8 (3

+0:17.2

)0:33.6 (1

)3:27.1 (10

)3:21.8 (4

+0:19.2

)0:34.9 (7

)3:25.7 (8

)3:23.9 (7

+0:19.9

)0:34.2 (4

)3:28.4 (11

)3:22.6 (6

+0:24.9

)0:36.4 (13

)3:22.6 (5

)3:31.2 (9

+0:30.2

)0:35.3 (9

)3:25.2 (7

)3:35.0 (11

+0:31.5

)0:39.7 (19

)3:23.6 (6

)3:33.5 (10

+0:35.9

)0:34.3 (6

)3:25.7 (8

)3:41.2 (12

+0:44.7

)0:35.7 (10

)3:46.5 (17

)3:27.8 (8

+0:51.7

)0:36.8 (15

)3:38.7 (14

)3:41.5 (13

+0:59.3

)0:37.6 (16

)3:31.9 (12

)3:55.1 (15

+1:08.0

)0:36.6 (14

)3:39.7 (16

)3:57.0 (16

+1:16.3

)0:37.9 (17

)3:46.5 (17

)3:57.2 (17

+1:34.6

)0:39.3 (18

)4:12.8 (20

)3:47.8 (14

+2:14.1

)0:42.2 (20

)4:08.5 (19

)4:28.7 (18

+2:31.7

)0:36.1 (11

)3:38.8 (15

)5:22.1 (22

+3:06.7

)0:43.9 (21

)4:31.8 (22

)4:56.3 (21

)5:34.6 (1

גיל פרי

)0:36.0 (1

CSC

יוסף יעקבי

59

189

1st

1st

ספורטים
אוהד מדיוני

198

2nd

אול רייד
זוהר כהן

186

3rd

אול רייד
רוי ניניו

191

4th

GoRide
גל שימחה וורשביאק

178

5th

אול רייד
אדם כהן ליטאנט

199

6th

טבע בייק
שחר בן פז

188

7th

ספורטים
נעם פוקס

187

8th

GoRide
נמרוד שרון

185

9th

500WATT
אמיתי עזריה

184

10th

196

11th

ספורטים
מארק מנסא
ספורטים
דניאל סלינגר

195

12th

181

13th

ספורטים
סהר עזר
GoRide
אסף אגמון

192

14th

190

15th

אול רייד
שי סיטון
טבע בייק
אורי מילוא

176

16th

נטע יוסף חי

179

17th

אול רייד
ספורטים
יוגב שטרן

193

18th

טבע בייק
איתי פרי

194

19th

GoRide
ריף בן דוד
אול רייד
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ב ר ק ק ימל

175

21st

177

22nd

סיגמא
יונתן דוניץ
ספורטים
אביב בר תקוה

197

23rd

טבע בייק
נטע טלמון

180

טבע בייק

נעם כהן

243

1st

אול רייד
עפרי דורי

266

2nd

טבע בייק
יהב אוסטפלד

259

3rd

ספורטים
אורי זקבך

248

4th

ספורטים
מעין פנחס

261

5th

ספורטים
אמיתי שריבמן

265

6th

ספורטים
נעם שרון

219

7th

267

8th

GoRide
יניר גבאי
ספורטים
עומרי פלקוביץ

245

9th

225

10th

חמש מאות וואט עמקים
עמית פרוי
אול רייד
סער שן צור

255

11th

250

12th

ספורטים
בני ליבין
אול רייד
ליעם נגל

224

13th

ניב הנדלר

209

14th

GoRide
IGP-Israel go pro
עידו דה-קלו

262

15th

אול רייד
פישר תומר

239

16th

חמש מאות וואט עמקים
אלעד נגל
GoRide

223

17th

נובמבר 2021 ,13

+1:04.7

)0:30.6 (10

)3:00.9 (15

)3:11.6 (31

+1:05.0

)0:33.7 (31

)3:02.3 (17

)3:07.4 (24

+1:05.5

)0:34.0 (33

)3:15.8 (34

)2:54.1 (11

+1:06.6

)0:32.7 (25

)3:05.5 (21

)3:06.8 (21

+1:07.0

)0:31.2 (12

)3:09.4 (25

)3:04.8 (18

+1:08.1

)0:32.3 (21

)3:04.5 (20

)3:09.7 (26

+1:08.7

)0:31.4 (13

)3:08.6 (24

)3:07.1 (22

+1:11.2

)0:32.5 (24

)3:12.0 (29

)3:05.1 (19

+1:14.3

)0:39.8 (61

)3:07.7 (23

)3:05.2 (20

+1:15.2

)0:46.5 (66

)3:00.0 (13

)3:07.1 (22

+1:16.2

)0:32.1 (20

)3:11.2 (27

)3:11.3 (30

+1:23.5

)0:33.3 (28

)3:13.6 (33

)3:15.0 (33

+1:23.8

)0:33.7 (31

)3:19.8 (37

)3:08.7 (25

+1:24.1

)0:32.7 (25

)3:12.6 (32

)3:17.2 (37

+1:24.4

)0:34.3 (35

)3:11.9 (28

)3:16.6 (36

+1:30.0

)0:31.8 (17

)3:12.5 (31

)3:24.1 (45

+1:30.2

)0:34.5 (36

)3:09.6 (26

)3:24.5 (47

+1:31.3

)0:45.9 (65

)3:22.6 (40

)3:01.2 (13

+1:35.5

)0:35.2 (43

)3:18.8 (36

)3:19.9 (41

+1:39.3

)0:36.4 (48

)3:24.1 (42

)3:17.2 (37

+1:41.9

)0:39.5 (59

)3:21.2 (38

)3:19.6 (40

+1:42.3

)0:34.6 (37

)3:32.6 (51

)3:13.5 (32

+1:42.6

)0:39.1 (58

)3:25.7 (45

)3:16.2 (35

+1:42.7

)0:36.6 (49

)3:22.6 (40

)3:21.9 (42

שחר לבון

202

18th

258

19th

אול רייד
אורי נהר ארליך
טבע בייק
עידו פלג

252

20th

251

21st

ספורטים
דניאל דבורין
אול רייד
אדם דלויה

241

22nd

232

23rd

ספורטים
נועם חזק
אול רייד
נועם טנא

249

24th

GoRide
נועם ברקוביץ

254

25th

ספורטים
ניתאי יורוביץ

213

26th

אול רייד
שגיא חרדון

260

27th

אול רייד
ברי קמחי

216

28th

ספורטים
עומר גבאי

200

29th

טבע בייק
עמית קליינמן

214

30th

ספורטים
אלון גולדפוס

256

31st

אול רייד
אוריה קנט

207

32nd

ספורטים
טל נבו

210

33rd

אורי ריקנטי

211

34th

חמש מאות וואט עמקים
ספורטים
עדו בר נוי

230

35th

תיים חלבי

220

36th

GoRide
CHAIN RIDE
מיכאל קומליק

247

37th

229

38th

מועדון רוכבי השרון
יהלי יבלונקה
אול רייד
חי פלח

246

39th

אוריה בוהדנה

227

40th

GoRide
אול רייד
אלון הררי
אול רייד

212

41st
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גלי הראל

228

42nd

יאיר צוק

208

43rd

ספורטים
אול רייד
נדב מנור

205

44th

242

45th

אול רייד
רום כץ
GoRide
שגיא מאס

257

46th

238

47th

חמש מאות וואט עמקים
טלאור דגן
ספורטים
עידו משולם

263

48th

טבע בייק
הילל זלינקובסקי

204

49th

טבע בייק
אייל גלזר

218

50th

אול רייד
גיל הילמן

237

51st

אול רייד
עמיד אבו זלף

217

52nd

CHAIN RIDE
אילי פרנס

240

53rd

GoRide
גיא מזור

244

54th

ספורטים
יהלי לוי

206

55th

אול רייד
יוגב אבקסיס

236

56th

אול רייד
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שגב דוד
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אול רייד
נועם ורטהיים

222

=58th

עידו רוה

234

60th

ספורטים
אול רייד
אלון שמבן

231

61st

269

62nd

חמש מאות וואט עמקים
עידו אורן
Team Einhorn
ארז זועבי

253

63rd

חמש מאות וואט עמקים
טל תבור

201

64th

טבע בייק
עינב רמות
חמש מאות וואט עמקים

203

65th
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רומי מאש

215

66th

221

67th

ספורטים
אלון מרגלית
אול רייד
עידו פורטנוי

235

68th

אול רייד
דניאל מרום

)3:09.8 (27

264

טבע בייק

אוריה רז

173

1st

ספורטים
+0:15.1

כרמל דנון

174

2nd

GoRide

)0:36.0 (2
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טבע בייק

גוזיף ארמלי
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גולן גינוסר
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ספורטים

ג'ו מנסא
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עומרי נגל
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עילאי פנוב
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ספורטים

איתן שטרק
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6th
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)4:58.0 (7

אול רייד

ארבל סהר

274

7th

)0:50.7 (1

)6:37.6 (1

ספורטים

אמה אוסטפלד

270

1st

