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17-185002001500150וניורס בנות 'געמק האושרבר יוסף זהר1

17-1840002000200וניורס בנות 'גcity cycling clubטל מעיין2

17-1825015000100וניורס בנות 'גטימישגבבוים נטע3

17-1824001200120וניורס בנות 'גמסטרס חיפהפייגר דניאל4

17-1822012010000וניורס בנות 'גCSCפרי גיל5

17-184000400וניורס בנות 'גטימישגבגילמור רנן6

17-185500150200200וניורס בנים 'גTACCאבודרהם יוני1

17-185000200150150וניורס בנים 'גטימישגבהרשקוביץ אורי2

17-184501501209090וניורס בנים 'גמסטרס חיפהארגוב אורון3

17-184208595120120וניורס בנים 'גCSCבן אפרים רון4

17-18393200287095וניורס בנים 'גטימישגבלהב אדר5

17-183431208510038וניורס בנים 'גCSCזך טוהר6

17-183354010095100וניורס בנים 'גCSCכספי תומר7

17-1831580658585וניורס בנים 'גNCCדגן טל8

17-1829595708050וניורס בנים 'גEPIC Cycling Club  ECCמסארוה מוחמד9

17-1826575804070וניורס בנים 'גמועדון רוכבי השרוןפביאן רועי10

17-1824560555575וניורס בנים 'גמועדון רוכבי השרוןדגרי עומר11

17-18244100263880וניורס בנים 'ג VELO CLUB YIZRAELשמר מתן12

17-1824070605060וניורס בנים 'גמועדון רוכבי השרוןגולדשלק להב13

17-1820065343665וניורס בנים 'ג Team EINHORNקוניארסקי עידן14

17-182009045650וניורס בנים 'גCSCלביא רום15

17-181805550750וניורס בנים 'גCSCרבוח ניתאי16

17-1814436363240וניורס בנים 'גCSCמהדב איתי17

17-181355040045וניורס בנים 'גמועדון רוכבי השרוןמנהיים ניצן18

17-181223230600וניורס בנים 'גרוכבי  שפרעםעבד סלאוי  אחמד19

17-18120075450וניורס בנים 'ג VELO CLUB YIZRAEL גרכד נוח20

17-1883453800וניורס בנים 'גמסטרס חיפהאורון נועם21

17-1872380340וניורס בנים 'גTACCקליין אייל22

17-1862032300וניורס בנים 'גסיגמאמן 'תורגעידו23

17-1860340260וניורס בנים 'גנקודת מפגשסולומון אדיר24

17-182800280וניורס בנים 'ג Team EINHORNגלבוע יובל25



קטגוריית הריםשם אגודהשם משפחהשם פרטידירוג
ניקוד 

מצטבר

 משמר 1גביע  

 CL2העמק 

22.1.22

 משמר 2גביע 

 CL2העמק 

12.2.22

 3גביע 

CL2 

שפרעם

 4גביע 

 CL2קולה 

1.4.22

 5גביע 

 CL1קולה 

20.5.22

19-299090000 1נשים רמה אסא טכניוןתל פז מורן1

30-3940000200200 2נשים רמה city cycling clubגונן דנה1

19-292209007060 1גברים רמה רוכבי קריותצייזלר ארד1

19-292000706070 1גברים רמה EPIC Cycling Club  ECCיחיא איהאב2

19-29180009090 1גברים רמה EPIC Cycling Club  ECCיחיא מוחמד3

19-291605060050 1גברים רמה CSCגולוברודסקי אריק4

19-299009000 1גברים רמה רוכבי קריותרייפר איתי5

19-297070000 1גברים רמה אסא טכניוןמורדל איתמר6

19-296060000 1גברים רמה אסא טכניוןשובי עומר7

30-392709090090 1גברים רמה HD-Trekבר גיא1

30-392000709040 1גברים רמה רוכבי אשכולותחמו בועז2

30-391553560600 1גברים רמה Extreme Cycling Clubעבד אלרחמאן גדיר3

30-39140700700 1גברים רמה רוכבי אשכולותבן גיגי צחי4

30-391405004050 1גברים רמה IGP-Israel go proיצחקי תום5

30-39120600060 1גברים רמה עצמאייםבורלוצקי מקסים6

30-39100050500 1גברים רמה CHAIN RIDEחלבי הייתם7

30-397000070 1גברים רמה Israel Dynamoהורטיג נתנאל8

30-3970003535 1גברים רמה IGP-Israel go proמונין עומר9

30-3960300030 1גברים רמה HD-Trekיחזקאל בן10

30-394040000 1גברים רמה עצמאייםמילמן רועי11

30-394004000 1גברים רמה IGP-Israel go proשילן ענוג12

40-492406090900 1גברים רמה city cycling clubבירנבוים איתי1

40-49160700090 1גברים רמה IGP-Israel go proדי ורולי לו'אנג2

40-49150900600 1גברים רמה city cycling clubזוהר ניר3

40-49140007070 1גברים רמה IGP-Israel go proבן שטרית מרדכי4

40-49110506000 1גברים רמה city cycling clubארבל עמרי5

40-4980400400 1גברים רמה city cycling clubקליימן אריק6

40-497007000 1גברים רמה עצמאייםאביטבול אהוד7

40-496000060 1גברים רמה HD-Trekפקץ דרור8

40-495000500 1גברים רמה עצמאייםשושן יונתן9

40-495000050 1גברים רמה עצמאייםברמן רועי10
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17-292200409090 2גברים רמה מועדון רוכבי השרוןגמליאל אריה1

17-291804070700 2גברים רמה CHAIN RIDEנסראלדין איזאר2

17-29150609000 2גברים רמה CHAIN RIDEמנסור ראם3

17-29130700060 2גברים רמה CSCכהן גיא4

17-29120050070 2גברים רמה אול ריידב 'אוברוצאולג5

17-291172235600 2גברים רמה עמק האושרשניר רועי6

17-29110506000 2גברים רמה אסא טכניוןמרמלשטיין עפר7

17-299090000 2גברים רמה המסלול -x-teamטל -מיטל8

17-2960303000 2גברים רמה אסא טכניוןלוטם רון9

17-293535000 2גברים רמה אסא טכניוןסאיט גיל10

17-292727000 2גברים רמה אסא טכניוןארביב יובל11

17-292424000 2גברים רמה אסא טכניוןלואנץ שי12

17-292020000 2גברים רמה אסא טכניוןדראושה עדי13

30-39180909000 2גברים רמה אסא טכניוןקופר אהוד1

30-39140707000 2גברים רמה עמק האושרור 'שציבגני2

30-399000900 2גברים רמה EPIC Cycling Club  ECCאלד שעבאן 'חאוסאמה3

30-3980503000 2גברים רמה אסא טכניוןגל דורי4

30-3974245000 2גברים רמה אסא טכניוןשרגר בוריס5

30-3970304000 2גברים רמה אסא טכניוןלוינקרון יותם6

30-396060000 2גברים רמה אסא טכניוןמושלי אוהד7

30-396006000 2גברים רמה מסטרס חיפהצצקי איליה8

30-394040000 2גברים רמה אסא טכניוןליקבר בועז9

30-393535000 2גברים רמה מסטרס חיפהיזרעאלי יהודה10

30-393503500 2גברים רמה אול ריידביבאס ניר11

30-392727000 2גברים רמה אסא טכניוןקורנייב דמיטרי12

40-4934090909070 2גברים רמה HD-Trekאפשטיין חנן1

40-499000090 2גברים רמה Extreme Cycling Club גרוס מאהר2

40-497070000 2גברים רמה מסטרס חיפההלל גיל3

40-497000700 2גברים רמה מסטרס חיפהפורטוב קיריל4

50-592409000150 2גברים רמה מסטרס חיפהעידן דני1

50-599100190 2גברים רמה HD-Trekגמזו טל2
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131506060300ילדות עמק האושרהרמן מעיין1

131404040060ילדות מועדון רוכבי השרוןמישל גבאי אמה2

133030000ילדות מסטרס חיפהחוטסמן מיה3

1422060606040ילדות נקודת מפגשבר סלע הדס1

1418040407030ילדות city cycling clubליברמן עמית2

141203030060ילדות עמק האושרקרן נועה3

142525000ילדות טימישגברובין יובל4

131604006060ילדים VELOCITYשר יואב1

131256025040ילדים טימישגבמדיוני שקד2

1390306000ילדים חמש מאות וואט עמקיםנבו טל3

13902030400ילדים ספורטיםגדולטר עידו4

138618182525ילדים מועדון רוכבי השרוןרינדסברגר איתמר5

13832540018ילדים IGP-Israel go proלהב יפתח6

13800203030ילדים רוכבי  שפרעםבדארנה אמיר7

135310122011ילדים רוכבי  שפרעםשקיר אברהים8

1338001820ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideקניאזיקר יאן9

1337516160ילדים מסטרס חיפהונטונוב 'צפלג10

13361114110ילדים חמש מאות וואט עמקיםאברהמי נהוראי11

1334401416ילדים עמק האושראברהמי גיא12

1328311014ילדים נקודת מפגשגולן איתמר13

132791080ילדים  Team EINHORNטייבלום איתן14

13240798ילדים מועדון רוכבי השרוןרפאל למדן אור15

132329012ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideהרץ איתי16

13227609ילדים IGP-Israel go proארובס מזור אלון17

131860120ילדים מסטרס חיפהלרנר יותם18

131616000ילדים טימישגבטל יגאל19

131414000ילדים ספורטיםפלג עומר20

13122406ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideקוזלובסקי כפיר21

131220010ילדים  Team EINHORNמעיין עומרי22

131212000ילדים  Team EINHORNקוניארסקי תומר23

13110803ילדים city cycling clubשיפריס איתמר24



131000100ילדים city cycling clubבטת גיא25

1392007ילדים  Team EINHORNכהן יובל26

1388000ילדים VELOCITY פלשקס עומר27

1350500ילדים מסטרס חיפהרון אלעד28

1350005ילדים MAOZווייס שהם29

1340004ילדים CSCשמרון יואב30

1322000ילדים המסלול -x-teamלוטן ארבל31

1322000ילדים city cycling clubפריד אריאל32

1320002ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideליבנה שחר33
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1417860186040ילדים עמק האושר אביב ליאם1

1415030303060ילדים רוכבי קריותרייפר אילי2

1413818604020ילדים רוכבי  שפרעם יאסין  אדם3

1413540402530ילדים W.M.Tאלדין ראמי אבו פנה שיהאב4

14712520206ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideארליך לי-גפן5

14571625160ילדים CHAIN RIDEחלבי תיים6

14441416140ילדים עמק האושרמררו יונתן7

1444611918ילדים נקודת מפגשכץ עידו8

1441051125ילדים מסטרס חיפהלנגר תמר9

1431031216ילדים סיגמאליבוביץ דולב10

1429001811ילדים טימישגבמויאל איתי11

1427110214ילדים עמק האושרקרן יובל12

14254957ילדים מסטרס חיפהרזניק טל13

142520005ילדים IGP-Israel go proהנדלר ניב14

1422121000ילדים ספורטיםריקנטי אורי15

1420100100ילדים טימישגבשטיינר גד16

141832310ילדים EPIC Cycling Club  ECCאגבריה מוחמד17

14172762ילדים NCCביטון נעם18

141751200ילדים  Team EINHORNגורן נוה עומר19

141620212ילדים מסטרס חיפהגוטליב יאיר20

14162284ילדים  Team EINHORNצור כפיר21

14157800ילדים נקודת מפגשסרדהיי דניאל22



141401400ילדים רוכבי  שפרעם ברכה נגואן23

14112009ילדים TACCאשכנזי רן24

14110470ילדים הדרכות על אופניים - bikeguideגולצמן שגיא25

1499000ילדים MAOZפלדמן יאיר26

1492043ילדים מועדון רוכבי השרוןגבאי רפאל27

1480620ילדים NCCיפרח אוהד28

1480008ילדים מסטרס חיפהמאור יהונתן29

1488000ילדים נקודת מפגשדונטי רועי30

1462220ילדים NCCכהן ליאור31

1442200ילדים נקודת מפגשקרן אביתר32

1440022ילדים CSCשקד מיזוטני גיא33

1440202ילדים מסטרס חיפהכהן גל34

1440202ילדים מועדון רוכבי השרוןפלג יובל35

1420200ילדים מסטרס חיפהגולדבאום אדם36

1420020ילדים city cycling clubסגל איתמר37

1420002ילדים CSCאמיר יותם38

1420020ילדים חמש מאות וואט עמקיםשפיגל נועם39

1420002ילדים IGP-Israel go proניצן עודד40

1420002ילדים  Team EINHORNאורן עידו41
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19+6000200200200עילית גברים טימישגבזלצמן תומר1

19+54015015090150עילית גברים טימישגבלי גונן גיל2

19+53520012012095עילית גברים TNTלוי איתן3

19+365095150120עילית גברים  Team Specialized חיימי שלמה4

19+340100857580עילית גברים CSCצואלה ניר5

19+30595707070עילית גברים סיגמאדניאל אליעד6

19+3000100100100עילית גברים city cycling clubדשא יותם7

19+28590656565עילית גברים TACCגבאי עידו8

19+2500808585עילית גברים TNTכהן אילון9

19+23512004075עילית גברים מועדון רוכבי השרוןאמויאל קורן10

19+2000608060עילית גברים רוכבי  שפרעםשקיר ראמי11

19+140855500עילית גברים city cycling clubוינדמילר רותם12



19+125075500עילית גברים NCCבר און יונתן13

19+115006055עילית גברים NCCדהן אביב14

19+100045550עילית גברים טימישגבזלצמן יובל15

19+9500950עילית גברים TNTרייסברג נדב16

19+95050045עילית גברים רוכבי  שפרעםזידאן אחמד17

19+5000050עילית גברים רוכבי  שפרעםראגב מוסטפה18

19+4500450עילית גברים NCC סטריקוב אדם19

19+650200150150150עילית נשים city cycling clubויתקין ליאן1

19+6000200200200עילית נשים טימישגבנוימן נעמה2

19+3400100120120עילית נשים CSCולדניצקי רומי3

19+27415012004עילית נשים city cycling clubלוריה נעמי4

19+120120000עילית נשים city cycling clubקרן יסמין5
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15-16800200200200200קדטיות רוכבי  שפרעםמנסור יאסין מונירה1

15-16510120120120150קדטיות נקודת מפגשחסון מאיה2

15-1630001501500קדטיות  Team EINHORNבצלאל תמר3

15-16295100100095קדטיות מועדון רוכבי השרוןרולס איש שלום טליה4

15-16290700100120קדטיות נקודת מפגשיששכר נעמה5

15-162759595085קדטיות MAOZמעוז ניצן6

15-162709090900קדטיות NCCקושניר אלה7

15-162451500950קדטיות מועדון רוכבי השרוןחסיד מיקה8

15-16175850090קדטיות city cycling clubאילן גל9

15-16155750080קדטיות MAOZאלטשול אמונה10

15-16100000100קדטיות  Team EINHORNפרייס רוזי11

15-168080000קדטיות TACCירקוני נופר12

15-166565000קדטיות city cycling clubמשען ענבר13

15-166060000קדטיות MAOZנוחמוביץ נועם14

15-165555000קדטיות city cycling clubניצן תמר15

15-166002000200200קדטים מועדון רוכבי השרוןליפשיץ יואב1

15-1652012020012080קדטים סיגמאאידלברג עומר2

15-1649510095150150קדטים סיגמאקדשאי רועי3

15-1642080120100120קדטים מסטרס חיפהעידן סער4



15-1635090908585קדטים EPIC Cycling Club  ECCאעמר עומר5

15-16345015095100קדטים Extreme Cycling Clubאבו קרשין נאסיף6

15-1625015010000קדטים  VELO CLUB YIZRAELאדינגר רועי7

15-1624145366595קדטים  Team EINHORNגיל סתיו8

15-162400859065קדטים מסטרס חיפהארגוב עיליי9

15-1623865756038קדטים מועדון רוכבי השרוןהבר ניב10

15-1621485503445קדטים  VELO CLUB YIZRAELהאן ליאור11

15-162105580750קדטים חמש מאות וואט עמקיםגרשון יהונתן12

15-162007005575קדטים TACCרייק אביב13

15-161969511090קדטים נקודת מפגשוייסלר אורי14

15-1619636555055קדטים נקודת מפגשבר סלע ארז15

15-161907565050קדטים רוכבי קריותעבו מורן16

15-161805060700קדטים טימישגבכהן אימרי17

15-1616924454555קדטים CSCבן שמואל איתן18

15-1616838702436קדטים CSCאיידלמן ינאי19

15-1616260108012קדטים רוכבי  שפרעםעטיה ראגב יוסף20

15-161403203870קדטים VELOCITYז׳וקוב טימופיי21

15-1611440123032קדטים TNTלוי יונתן22

15-16999402030קדטים city cycling clubקורן גיא23

15-169234141826קדטים city cycling clubצינסקי הדרן24

15-16840222240קדטים NCCגד גיא25

15-16822624320קדטים חמש מאות וואט עמקיםקליין רון26

15-16680262814קדטים CSCדודזון עידן27

15-16617301410קדטים נקודת מפגשרייטר עדי28

15-166000060קדטים city cycling clubדינרמן אסף29

15-16593001118קדטים מסטרס חיפהענבי אלעד 30

15-16550321013קדטים נקודת מפגשפז אורי31

15-16551413028קדטים CSCמלבר ערן32

15-165453478קדטים CSCרביד שי33

15-16431001320קדטים NCCנובל ענבר34

15-164000400קדטים מסטרס חיפהזרבל איתי35

15-1640160024קדטים הדרכות על אופניים - bikeguideשרביט איתי36

15-163803800קדטים IGP-Israel go proלהב אורי37

15-163840034קדטים המסלול -x-teamשרביט יואב38



15-1638201800קדטים city cycling clubנווה רועי39

15-1637131680קדטים מועדון רוכבי השרוןנבון יהל40

15-163600360קדטים city cycling clubוקנין איתי41

15-1634180016קדטים EPIC Cycling Club  ECCכרכבי אדואר42

15-162802800קדטים The Buttons' גורביץגל43

15-162828000קדטים  VELO CLUB YIZRAELשורצברג כפיר44

15-162702007קדטים CSCשמש אורי45

15-162600260קדטים מסטרס חיפהכהן תום46

15-162500322קדטים  VELO CLUB YIZRAEL' פריגנרי47

15-16240969קדטים נקודת מפגשיעקבזון איתי48

15-1624120120קדטים  Team EINHORNטובול יאיר49

15-162222000קדטים  VELO CLUB YIZRAELורמוס רז50

15-161600160קדטים CHAIN RIDEאבו זלף עמיד51

15-16143056קדטים NCCדלומי איתי52

15-161100011קדטים NCCעזרא איתי53

15-161111000קדטים TACCלייבו יובל54

15-1690090קדטים טימישגבשפיגל שחר55

15-1688000קדטים TACCיושינסקי גיא56

15-1666000קדטים רוכבי קריותרוזקובסקי אור57

15-1650005קדטים  Team EINHORNדבח לירן58

15-1640004קדטים MAOZכץ אריאל59

15-1640040קדטים IGP-Israel go proכיהלי רון60


