
מיקום 

כללי

מיקום 

תוצאההקפותשם אגודהקטגוריהשם משפחהשם פרטימספרבקטגוריה

40-49IGP-Israel go pro1501:28:30 2גברים רמה לויןאיתי11311

1501:28:30רוכבי אשכולות40-49 2גברים רמה טלברק22308

40-49IGP-Israel go pro1501:28:31 2גברים רמה ונטוררואריאל33310

1501:28:34עצמאיים40-49 2גברים רמה קירילובסרגיי44306

Drops1501:28:36דרופס 40-49 2גברים רמה אביבימיכאל55307

40-49Israel Dynamo1501:28:43 2גברים רמה מוסקוביץ בולדוראמיל66309

IGP-Israel go pro1501:28:34+60 2גברים רמה ברנררוברט11315

1501:28:35המסלול -50-59x-team 2גברים רמה שרביטכרמי11314

50-59Israel Dynamo1501:28:37 2גברים רמה אזרוביבגני22313

50-59Israel Dynamo1501:28:37 2גברים רמה ברונרוטיצחק33312

1501:28:35רוכבי קריות17-29 2גברים רמה רוזקובסקיאור11301

1501:28:48מסטרס חיפה17-29 2גברים רמה דראושהעדי22302

Drops1501:28:37דרופס 17-29 3גברים רמה ארי-לבאיתמר11140

17-29TACC1201:30:19 3גברים רמה רוזנפלדטל22149

Drops1501:28:38דרופס 50-59 3גברים רמה שטיינמןאמיר11145

50-59IGP-Israel go pro1501:28:38 3גברים רמה בננסוןדרור22144

50-59IGP-Israel go pro1501:28:39 3גברים רמה פולקאנריקה33142

50-59TACC1201:30:19 3גברים רמה רוזנפלדצור44148

DNFDNF143400:24:33עצמאיים50-59 3גברים רמה גרסטנרחגי

1501:28:40המסלול -40-49x-team 3גברים רמה אפלעודד11141



Drops1501:28:40דרופס 30-39 2גברים רמה מדבדניקאדוארד11305

Dropsדרופס 30-39 2גברים רמה רפאלאוהד22303

Israel Dynamo1401:28:55+70 3גברים רמה טסלרמאיר11146

15-16VELO CLUB YIZRAEL1201:09:46קדטים האןליאור1158

15-16XtriM1201:09:46קדטים  ?אליאסיובל2245

15-16XtriM1201:09:48קדטים רמוןעומר3322

15-16VELO CLUB YIZRAEL1201:09:48קדטים ורמוסרז4442

1201:09:48רוכבי קריות15-16קדטים רייפראילי5520

15-16city cycling club1201:09:49קדטים נווהרועי6661

1201:09:49הדרכות על אופניים - 15-16bikeguideקדטים ארליךלי-גפן7731

15-16TACC1201:09:49קדטים לייבויובל8846

15-16Israel Dynamo1201:09:49קדטים מילניצקי פירסטאהוד9940

1201:09:49סיגמא15-16קדטים ליבוביץדולב101055

15-16IGP-Israel go pro1201:09:50קדטים לויןיואב111137

15-16IGP-Israel go pro1201:09:50קדטים נתןגיא121264

15-16TACC1201:09:50קדטים גולצמןשגיא131336

1201:09:50המסלול -15-16x-teamקדטים שרביטיואב141459

15-16city cycling club1201:09:51קדטים וקניןאיתי151547

1201:09:51מסטרס חיפה15-16קדטים ענביאלעד?161639

1201:09:52מסטרס חיפה15-16קדטים מאוריהונתן171734

1201:09:53מסטרס חיפה15-16קדטים לנגרתמר181827

15-16IGP-Israel go pro1201:09:53קדטים דותןרון191949

1201:09:54מסטרס חיפה15-16קדטים גוטליביאיר202028

15-16city cycling club1201:09:59קדטים קורןגיא212138

15-16VELO CLUB YIZRAEL1201:09:59קדטים אורטלאלון222230

1201:10:09עמק האושר15-16קדטים גרשוןיהונתן232354

15-16TACC1201:10:18קדטים רייקאביב242451



1201:14:43מסטרס חיפה15-16קדטים גולדבאוםאדם252526

1201:14:43עמק האושר15-16קדטים לויןנוה262656

Drops1201:14:44דרופס 15-16קדטים חייםנועם272721

1201:14:45עמק האושר15-16קדטים קרןיובל282835

1101:09:45מסטרס חיפה15-16קדטים רזניקטל292925

1101:09:46מסטרס חיפה15-16קדטים סלעאהוד303033

15-16IGP-Israel go pro1101:09:49קדטים גולדשטייןאור313160

1101:12:32מסטרס חיפה15-16קדטים כהןגל323229

DNFDNF521000:58:42מסטרס חיפה15-16קדטים כהןתום

DNFDNF4815-16קדטים דברתפזcity cycling club15:56:10

DNSDNS2415-16קדטים רוזנצוויגנועםIGP-Israel go pro

DNFDNF147דרופס 30-39 3גברים רמה עברוןאסףDrops100:06:07

IGP-Israel go pro2502:10:00+19עילית גברים משהיובל בן1111

IGP-Israel go pro2502:10:00+19עילית גברים טהרגיא227

19+500WATT2502:10:01עילית גברים לוגיונובולאד3312

IGP-Israel go pro2502:10:52+19עילית גברים אמירשחר441

IGP-Israel go pro2502:11:08+19עילית גברים יוגבאלון5515

TACC2502:13:28+19עילית גברים קינןעמית664

IGP-Israel go pro2502:13:30+19עילית גברים תימורגיא779

Israel Dynamo2402:10:48+19עילית גברים לבשלומי8813

Team EINHORN2402:12:56+19עילית גברים גלבועיובל996

Israel Dynamo2302:17:13+19עילית גברים רובינשטייןרוי101010

DNFDNF819עילית גברים טרמןלירון+IGP-Israel go pro600:33:11

17-18VELO CLUB YIZRAEL2502:12:09וניורס בנים 'גרייברשי11102

17-18IGP-Israel go pro2502:13:04וניורס בנים 'גמן'תורגיונתן22113

17-18IGP-Israel go pro2402:12:50וניורס בנים 'גואלךעילם33108



17-18IGP-Israel go pro2402:12:50וניורס בנים 'גגבאיסהר44120

17-18CSC2402:12:51וניורס בנים 'גלביאדביר55107

17-18Team EINHORN2402:12:51וניורס בנים 'גריץיהלי66117

17-18TACC2402:12:51וניורס בנים 'גמלכיאיתמר77103

17-18Team EINHORN2402:12:52וניורס בנים 'גטובוליאיר88118

2402:12:53מסטרס חיפה17-18וניורס בנים 'געידןסער99112

17-18IGP-Israel go pro2402:12:53וניורס בנים 'גבייזרעמית1010104

17-18city cycling club2402:12:53וניורס בנים 'גארי-בןרועי1111109

17-18IGP-Israel go pro2402:12:57וניורס בנים 'גסילברברגנעם1212115

17-18Team EINHORN2402:13:00וניורס בנים 'גקוניארסקיעידן1313114

17-18city cycling club2302:12:46וניורס בנים 'גצינסקיהדרן1414126

17-18IGP-Israel go pro2302:13:23וניורס בנים 'גברטוקגל1515105

17-18city cycling club2202:13:01וניורס בנים 'גגרסטנרשוהם1616110

17-18VELO CLUB YIZRAEL2102:10:30וניורס בנים 'ג'מרקוביץיובל1717125

17-18VELOCITY2102:10:30וניורס בנים 'גז׳וקובטימופיי1818121

17-18IGP-Israel go pro2102:11:50וניורס בנים 'גלהבאורי1919119

DNFDNF11617-18וניורס בנים 'גרוזנצוויגניבIGP-Israel go pro1401:24:52

DNFDNF12217-18וניורס בנים 'גסמדרשחרx-team- 700:46:22המסלול

DNFDNF10617-18וניורס בנים 'גכסיףאיתיIGP-Israel go pro500:29:30

DNFDNF123300:15:19מסטרס חיפה17-18וניורס בנים 'גארגובעיליי

DNFDNF11117-18וניורס בנים 'געסאקלהודיעVELO CLUB YIZRAEL100:05:52

DNSDNS12417-18וניורס בנים 'גשילהסערcity cycling club

TACC1901:41:21+19 1גברים רמה בן מרדכייובל11231

IGP-Israel go pro1901:41:22+19 1גברים רמה בויגןצחי22222

Drops1901:43:24דרופס +19 1גברים רמה דייןאור33216

IGP-Israel go pro1901:43:25+19 1גברים רמה חופישרון44220

IGP-Israel go pro1901:43:51+19 1גברים רמה מוניןעומר55219

Drops1901:43:52דרופס +19 1גברים רמה אלונייונתן66208



IGP-Israel go pro1901:43:53+19 1גברים רמה יצחקיתום77215

Israel Dynamo1901:43:54+19 1גברים רמה שפרינגיותם88218

1901:43:54המסלול -x-team+19 1גברים רמה מזרחירועי99212

Israel Dynamo1901:43:54+19 1גברים רמה הורטיגנתנאל1010217

Israel Dynamo1901:43:55+19 1גברים רמה נוףירון1111221

1901:43:55רוכבי קריות+19 1גברים רמה רייפראיתי1212225

1901:43:55רוכבי אשכולות+19 1גברים רמה גונןאורן1313229

city cycling club1901:43:57+19 1גברים רמה גולןינאי1414209

Drops1901:43:58דרופס +19 1גברים רמה חדשדור1515214

TACC1801:44:08+19 1גברים רמה דובינסקינמרוד1616233

Israel Dynamo1801:44:09+19 1גברים רמה גרינברגאביחי1717232

Israel Dynamo1801:44:11+19 1גברים רמה אדמססילבן1818201

IGP-Israel go pro1801:44:27+19 1גברים רמה פרנקלמיכאל1919228

Israel Dynamo1601:44:02+19 1גברים רמה פילורוני2020224

DNFDNF210PAULVOLLRATH דרופס +19 1גברים רמהDrops1100:59:58

DNFDNF20419 1גברים רמה צורףנתן+Israel Dynamo1001:10:28

DNFDNF23019 1גברים רמה דובינסקיסלבה+TACC800:42:44

DNFDNF21319 1גברים רמה דרוגקובשגיא+IGP-Israel go pro700:37:23

DNFDNF20619 1גברים רמה קיטייבויקטור+Israel Dynamo700:42:43

DNFDNF211600:32:14רוכבי קריות+19 1גברים רמה צייזלרארד

DNFDNF20219 1גברים רמה בקרדגייבבויאן+Israel Dynamo500:27:02

DNFDNF22619 1גברים רמה דותןנעם+TACC500:28:33

DNFDNF22719 1גברים רמה טל-מיטל+x-team- 400:27:05המסלול

DNFDNF22319 1גברים רמה בן דודיגאל+Israel Dynamo200:10:51

DNSDNS23419 1גברים רמה שקדרודד+TACC

IGP-Israel go pro1902:00:51+19עילית נשים צורמעין11259

IGP-Israel go pro1902:00:54+19עילית נשים מורןעמית22263

city cycling club1902:01:41+19עילית נשים נווהחן33261



DNFDNF26019עילית נשים קרןיסמין+city cycling club1301:24:33

17-18IGP-Israel go pro1902:00:51וניורס בנות 'גשויקינעה11252

17-18IGP-Israel go pro1902:00:52וניורס בנות 'גבידרמןהילי22255

17-18Team EINHORN1902:00:53וניורס בנות 'גבצלאלתמר33251

17-18TACC1802:06:41וניורס בנות 'גירקונינופר44254

17-18Israel Dynamo1402:00:51וניורס בנות 'גפייגיןניקול55253

Israel Dynamo1902:01:39+19 1נשים רמה כהןשרון11256

DNFDNF2571101:08:48עצמאיים+19 1נשים רמה לונדצ׳לסי

15-16TACC900:55:53קדטיות סדרסעמית11331

900:55:53עמק האושר15-16קדטיות קרןנועה22325

15-16TACC900:55:55קדטיות גיסמרעמית33328

901:00:29עמק האושר15-16קדטיות צייזלרעמית44326

15-16TACC901:00:47קדטיות אייזנברגעמית55329

801:02:55עמק האושר15-16קדטיות עציוןנויה66327

14IGP-Israel go pro600:41:31ילדים דגןעידו11165

14Israel Dynamo600:41:32ילדים ליאוןסלע22166

14Team EINHORN600:41:36ילדים טייבלוםאיתן33169

14IGP-Israel go pro600:41:36ילדים פריצקיעומר44168

14IGP-Israel go pro600:45:11ילדים לוינבו55167

15-16Israel Dynamo600:41:34נערים ספורט גוטמןלוטן11170

600:41:35עמק האושר14ילדות הרמןמעיין11161

500:42:04עמק האושר14ילדות שמואלינועה22160



13VELO CLUB YIZRAEL600:41:35ילדים גלבועיהונתן11164

13IGP-Israel go pro600:41:36ילדים הרשקוביץדניאל22162

13IGP-Israel go pro600:41:37ילדים הרשקוביץמיכאל33163

300:23:29עמק האושר12אפרוחים דביראיתמר11241

200:17:40עמק האושר10קטקטים גלעדעידו11341


