
צבעמספר גבשעת זינוקשם משפחה לועזישם פרטי לועזישם משפחהשם פרטישם לועזי אגודהקטגוריהמקצה תחרותדירוג

לבןITAMARMORDEL08:00109מורדלאיתמר19-29ASA TECHNIONגברים מסטרס גברים1
לבןEHABYAHYA08:00103יחיאאיהאב19-29ECCגברים מסטרס גברים2

לבןAradCeizler08:00101צייזלרארד19-29Krayot Cycling Clubגברים מסטרס גברים4

לבןRAMMANSOR08:00105מנסורראם19-29chain rideגברים מסטרס גברים5
לבןARIEGAMLIEL08:00102גמליאלאריה19-29SRגברים מסטרס גברים6
לבןROEISNIR08:00107שניררועי19-29emek haosherגברים מסטרס גברים7
לבןERIKGOLOBRODSKY08:00104גולוברודסקיאריק19-29Cycling Sport Clubגברים מסטרס גברים8
לבןGUYCOHEN08:00106כהןגיא19-29Cycling Sport Clubגברים מסטרס גברים9

לבןITAYRAYFER08:00108רייפראיתי19-29Krayot Cycling Clubגברים מסטרס גברים10
לבןOZSHURKI08:00110שורקיעוז19-29Israel Dynamoגברים מסטרס גברים11

לבןAVIVYECHESKEL08:00111יחזקאלאביב19-29Bartali - Youth in Movementגברים מסטרס גברים12
לבןROEISHAPIRA08:00112שפירארועי19-29SRגברים מסטרס גברים13

לבןGUYBEER08:00120ברגיא30-39HD-Trekגברים מסטרס גברים1
לבןNETANELHORTIG08:00121הורטיגנתנאל30-39Israel Dynamoגברים מסטרס גברים2
לבןOMERMUNIN08:00124מוניןעומר30-39IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים3
לבןHAITHAMHALABI08:00129חלביהייתם30-39chain rideגברים מסטרס גברים4
לבןORISRULOVICH08:00132סרולוביץאורי30-39Krayot Cycling Clubגברים מסטרס גברים5

לבןTOMITZHAKI08:00123יצחקיתום30-39IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים6

לבןBOAZHEMMO08:00122חמובועז30-39Eshkolotגברים מסטרס גברים7

לבןEHUDKUPER08:00125קופראהוד30-39ASA TECHNIONגברים מסטרס גברים8

לבןYEVHENSHCHUR08:00126ור'שציבגני30-39emek haosherגברים מסטרס גברים9

לבןANOGSHILAN08:00127שילןענוג30-39IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים10
לבןBENYEHEZKIEL08:00128יחזקאלבן30-39HD-Trekגברים מסטרס גברים11

לבןCHENSCHREIBER08:00130שרייברחן30-39IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים12
לבןBORISSHRAGER08:00131שרגרבוריס30-39ASA TECHNIONגברים מסטרס גברים13
לבןNimrodHemmo08:00163חמונמרוד30-39גברים מסטרס גברים14

לבןANGELODI VEROLI08:00144די ורולילו'אנג40-49IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים1

לבןMORDECHAIBEN SHITRIT08:00143בן שטריתמרדכי40-49IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים2
לבןDAVIDREZNIK08:00147רזניקדויד40-49City Cycling Clubגברים מסטרס גברים3

לבןITAIBIRNBOIM08:00142בירנבויםאיתי40-49City Cycling Clubגברים מסטרס גברים4
לבןNIRZOHAR08:00145זוהרניר40-49City Cycling Clubגברים מסטרס גברים5
לבןRAMIRONEN08:00148רונןרמי40-49Masters Haifaגברים מסטרס גברים6

לבןHANANEPSTEIN08:00141אפשטייןחנן40-49HD-Trekגברים מסטרס גברים7
לבןASAFBROIDE08:00146ברוידאאסף40-49City Cycling Clubגברים מסטרס גברים8



לבןSHLOMOHATAV08:00149חטבשלמה40-49גברים מסטרס גברים9
לבןDrorcohen08:00164כהןדרור40-49גברים מסטרס גברים10

לבןHAIMDAHAN08:00153דהןחיים50-59IGP-Israel go proגברים מסטרס גברים1

לבןDANIIDAN08:00151עידןדני50-59Masters Haifaגברים מסטרס גברים2

לבןTALGAMZU08:00152גמזוטל50-59HD-Trekגברים מסטרס גברים3
לבןZOHARGALILI08:00154גליליזוהר50-59HD-Trekגברים מסטרס גברים4
לבןGALTSACHOR08:00155צחורגל50-59City Cycling Clubגברים מסטרס גברים5
לבןDANZIGMOND08:00156זיגמונדדן50-59City Cycling Clubגברים מסטרס גברים6
לבןSHARONLEONZINI08:00157לאונצינישרון50-59teamisgavגברים מסטרס גברים7

לבןKOBIPORAT08:00162פורתקוביMasters Haifa+60גברים מסטרס גברים1
לבןADIDEUTSCH08:00161דויטשעדיTeam EINHORN+60גברים מסטרס גברים2
לבןELIASPERELMUTER08:00165פרלמוטראליאס60+500WATTגברים מסטרס גברים3

צהבהבADILEVY08:01171לויעדי19-39ASA TECHNIONנשים מסטרס נשים1

צהבהבAyanaNeta08:01172נטעעיינה19-39GORIDEנשים מסטרס נשים2
צהבהבDANAGONEN08:01173גונןדנה19-39City Cycling Clubנשים מסטרס נשים3

צהבהבLIATSIDES SHOHAT08:01181סידס שוחטליאת40-49GORIDEנשים מסטרס נשים4

צהבהבNOALURIA08:01182לוריהנועה40-49City Cycling Clubנשים מסטרס נשים5
צהבהבIDITSHUB08:01183שובעידית40-49City Cycling Clubנשים מסטרס נשים6

לבןYOAVLIFSHITZ09:30201ליפשיץיואב15-16SRקדטים קדטים1
לבןOMEREIDELBERG09:30203אידלברגעומר15-16SIGMAקדטים קדטים2
לבןSAARIDAN09:30204עידןסער15-16Masters Haifaקדטים קדטים3
לבןLIORHAN09:30212האןליאור15-16VELO CLUB YIZRAELקדטים קדטים4
לבןASAFDINERMAN09:30223דינרמןאסף15-16City Cycling Clubקדטים קדטים5
לבןSTAVGIL09:30208גילסתיו15-16Team EINHORNקדטים קדטים6

לבןYOOSFRAGEB09:30220ראגביוסף15-16alreada mn agel blade shfamerקדטים קדטים7

לבןILAYARGOV09:30210ארגובעיליי15-16Masters Haifaקדטים קדטים8
לבןROYKADSHAI09:30202קדשאירועי15-16SIGMAקדטים קדטים9

לבןNASSIFABU KIRSHEIN09:30205אבו קרשיןנאסיף15-16Extreme Cycling Clubקדטים קדטים10
לבןOMARAAMAR09:30206אעמרעומר15-16ECCקדטים קדטים11

לבןORIWAISLER09:30207וייסלראורי15-16meeting pointקדטים קדטים12
לבןNIVHABER09:30209הברניב15-16SRקדטים קדטים13

לבןAVIVRAYK09:30211רייקאביב15-16TACCקדטים קדטים14
לבןREEMBABAI09:30213בבאיראם15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים15

לבןEREZBAR SELA09:30214בר סלעארז15-16meeting pointקדטים קדטים16
לבןYEHONATANGERSHON09:30215גרשוןיהונתן15-16קדטים קדטים17



לבןMORANABOO09:30216עבומורן15-16Krayot Cycling Clubקדטים קדטים18
לבןGUYGAD09:30217גדגיא15-16Negev cycling clubקדטים קדטים19
לבןYANAIEIDELMAN BUCZKO09:30218איידלמןינאי15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים20

לבןTIMZHUKOV09:30219ז׳וקובטימופיי15-16VELOCITYקדטים קדטים21
לבןIMRICOHEN09:30221כהןאימרי15-16teamisgavקדטים קדטים22
לבןSHARONBEN-SHMUEL09:30222בן שמואלאיתן15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים23
לבןYONATHANLEVI09:30224לוייונתן15-16TNTקדטים קדטים24
לבןERANMALVER09:30225מלברערן15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים25
לבןHDRANCHINSKY09:30226צינסקיהדרן15-16City Cycling Clubקדטים קדטים26
לבןGUYKOREN09:30227קורןגיא15-16City Cycling Clubקדטים קדטים27
לבןELADANAVI09:30228ענביאלעד 15-16Masters Haifaקדטים קדטים28

לבןRoiNAVEH09:30229נווהרועי15-16City Cycling Clubקדטים קדטים29
לבןORILAHAV09:30230להבאורי15-16IGP-Israel go proקדטים קדטים30
לבןADIREITER09:30231רייטרעדי15-16meeting pointקדטים קדטים31

לבןITAYSHARVIT09:30232שרביטאיתי15-16bikeguide.co.ilקדטים קדטים32

לבןYAIRTOBUL09:30233טובוליאיר15-16קדטים קדטים33

לבןITAYVAKNIN09:30234וקניןאיתי15-16City Cycling Clubקדטים קדטים34

לבןORIPAZ09:30235פזאורי15-16meeting pointקדטים קדטים35

לבןNERIFRIZ09:30236'פריגנרי15-16VELO CLUB YIZRAELקדטים קדטים36
לבןSHAYRAVID09:30237רבידשי15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים37
לבןTOMCOHEN09:30238כהןתום15-16Masters Haifaקדטים קדטים38
לבןYAHELNAVON09:30239נבוןיהל15-16SRקדטים קדטים39
לבןITAIZARBEL09:30240זרבלאיתי15-16Masters Haifaקדטים קדטים40
לבןEDWARKAEKABY09:30241כרכביאדואר15-16ECCקדטים קדטים41

לבןYUVALLEYBO09:30242לייבויובל15-16TACCקדטים קדטים42
לבןORISHEMESH09:30243שמשאורי15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים43

לבןAMEEDABUZALAF09:30244אבו זלףעמיד15-16chain rideקדטים קדטים44

לבןROIKAPLANSKY09:30245קפלנסקירוי15-16VELOCITYקדטים קדטים45
לבןAMILGOLOBRODSKY09:30246גולוברודסקיאמיל15-16Cycling Sport Clubקדטים קדטים46

'בזMONERAEASEEN09:31301יאסיןמונירה15-16alreada mn agel blade shfamerקדטיות קדטיות1
'בזMAYAHASON09:31302חסוןמאיה15-16meeting pointקדטיות קדטיות2
'בזTAMARBEZALEL09:31303בצלאלתמר15-16Team EINHORNקדטיות קדטיות3
'בזTALIAROLLS ISH SHALOM09:31305רולס איש שלוםטליה15-16SRקדטיות קדטיות4

'בזGALILAN09:31306אילןגל15-16City Cycling Clubקדטיות קדטיות5
'בזELLAKUSHNIR09:31304קושניראלה15-16Negev cycling clubקדטיות קדטיות6



'בזINBARMISHAN09:31307משעןענבר15-16City Cycling Clubקדטיות קדטיות7

לבןTOMERZALSMAN10:501זלצמןתומרteamisgav+19עילית גברים עילית גברים1
לבןEITANLEVI10:502לויאיתןTNT+19עילית גברים עילית גברים2

לבןYOTAMDESHE10:504דשאיותםCity Cycling Club+19עילית גברים עילית גברים3

לבןGIL LYGONEN10:503גונןגיל ליteamisgav+19עילית גברים עילית גברים4
לבןEYLONCOHEN10:506כהןאילוןTNT+19עילית גברים עילית גברים5
לבןKORENAMOUYAL10:508אמויאלקורןSR+19עילית גברים עילית גברים6
לבןYUVALZALTSMAN10:5016זלצמןיובלteamisgav+19עילית גברים עילית גברים7
לבןNIRTCHWELLA10:5010צואלהנירCycling Sport Club+19עילית גברים עילית גברים8
לבןSHLOMOHAIMY10:505חיימישלמהTeam Specialized+19עילית גברים עילית גברים9

לבןELIADDANIEL10:507דניאלאליעדSIGMA+19עילית גברים עילית גברים10

לבןJONATHANBARON10:509בר אוןיונתןNegev cycling club+19עילית גברים עילית גברים11
לבןRAMESHKER10:5011שקירראמיalreada mn agel blade shfamer+19עילית גברים עילית גברים12
לבןIDOGABAY10:5012גבאיעידוTACC+19עילית גברים עילית גברים13
לבןROTEMWINDMILLER10:5013וינדמילררותםCity Cycling Club+19עילית גברים עילית גברים14
לבןADAMSTARIKOV10:5014סטריקובאדםNegev cycling club+19עילית גברים עילית גברים15
לבןAVIVDAHAN10:5015דהןאביבNegev cycling club+19עילית גברים עילית גברים16

'בזORIHERACOVITZ10:5051הרשקוביץאורי17-18teamisgavוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג1

'בזORONARGOV10:5055ארגובאורון17-18Masters Haifaוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג2

'בזRONBEN EFRAIM10:5054בן אפריםרון17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג3

'בזTOHARZACH10:5056זךטוהר17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג4

'בזTOMERCASPI10:5053כספיתומר17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג5

'בזJONATANABUDRAHAM10:5052אבודרהםיונתן17-18TACCוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג6
'בזADARLAHAV10:5059להבאדר17-18teamisgavוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג7

'בזMATANSHEMER10:5060שמרמתן17-18VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג8
'בזTALDAGAN10:5057דגןטל17-18Negev cycling clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג9

'בזMOHAMEDMASARWE10:5058מסארוהמוחמד17-18ECCוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג10

'בזROIFABIAN10:5061פביאןרועי17-18SRוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג11
'בזOMERDAGRY10:5062דגריעומר17-18SRוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג12

'בזNITAEIRABOH10:5063רבוחניתאי17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג13
'בזITAYMEHADAV10:5064מהדבאיתי17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג14
'בזLAHAVGOLDSHLAK10:5065גולדשלקלהב17-18SRוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג15
'בזROMLAVI10:5066לביארום17-18Cycling Sport Clubוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג16

'בזIdanKoniarski10:5067קוניארסקיעידן17-18Team EINHORNוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג17
'בזNIZANMANHAIM10:5068מנהייםניצן17-18SRוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג18



'בזNASEEMMEHDAWEE10:5069מיהדאוינסים17-18ECCוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג19
'בזTOMERBARSHESHET10:5070ברששתתומר17-18Team Specializedוניורס בנים 'גוניורס בנים'ג20

ירוק בהירNOYMANNAAMA10:5181נוימןנעמהteamisgav+19עלית נשים עילית נשים1

ירוק בהירLURIANAOMI10:5184לוריהנעמיCity Cycling Club+19עלית נשים עילית נשים2

ירוק בהירROMIVELDNIZKI10:5183ולדניצקירומיCycling Sport Club+19עלית נשים עילית נשים3
ירוק בהירLIANNEWITKIN10:5182ויתקיןליאןCity Cycling Club+19עלית נשים עילית נשים4

תכלתMAAYANTAL10:5192טלמעיין17-18City Cycling Clubוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג1

תכלתDANIELFIGER10:5191פייגרדניאל17-18Masters Haifaוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג2

תכלתRENANGILMOR10:5196גילמוררנן17-18teamisgavוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג3

תכלתNETABOYM10:5197בויםנטע17-18teamisgavוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג4
תכלתGILPERI10:5195פריגיל17-18Cycling Sport Clubוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג5

תכלתZOHARBAR JOSEPH10:5193בר יוסףזהר17-18emek haosherוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג6
תכלתADANZAIADNE10:5194זיאדנהעדן17-18Bartali - Youth in Movementוניורס בנות 'גוניורס בנות'ג7


