
מועדוןמה ממוצעתהפרשזמן כוללקטגוריהמשפחהשםמספרכללי

PosNo.First NameLast NameCategoryTotal TmDiffAvg. SpeedClub

19+0:04:1749.017IGP-Israel go proעילית גברים טנארותם124

19+0:04:191.51648.729500WATTעילית גברים קוגוטעודד216

19+0:04:224.68948.138IGP-Israel go proעילית גברים וינברגרועי323

19+0:04:3113.69846.537IGP-Israel go proעילית גברים יוגבאלון45

19+0:04:3114.00646.484TACCעילית גברים קינןעמית518

19+0:04:3214.6946.367EPIC Cycling Club ECCעילית גברים רייסברגנדב614

19+0:04:3517.56345.882city cycling clubעילית גברים דוניורון722

19+0:04:3517.58545.878IGP-Israel go proעילית גברים צחור וייסיובל88

19+0:04:3619.08645.629IGP-Israel go proעילית גברים תימורגיא97

19+0:04:3720.13345.456IGP-Israel go proעילית גברים טהרגיא106

19+0:04:3921.58445.22IGP-Israel go proעילית גברים משהיובל בן1110

19+0:04:3921.92245.165city cycling clubעילית גברים בנטלאביב122

19+0:04:3922.2445.113Team EINHORNעילית גברים אינהורןאיתמר134

19+0:04:4124.19644.8GCT - galilee cycling teamעילית גברים פרץאביב143

15255RadovanStec 19+0:04:4629.23844.011עילית גבריםIsrael Cycling Academy

19+0:04:4629.3643.992IGP-Israel go proעילית גברים טרמןלירון1613

19+0:04:4831.02143.738Israel Dynamoעילית גברים רובינשטייןרוי1721

19+0:04:4831.08443.729IGP-Israel go proעילית גברים אמירשחר1825

19+0:04:5235.17143.117TACCעילית גברים רגואןעידן1917

19+0:04:5436.69942.893EPIC Cycling Club ECCעילית גברים דוידזוןלהב2012

המסלול -19+0:04:5638.92242.571x-teamעילית גברים ליבנרניב2115

המסלול -19+0:04:5639.18842.533x-teamעילית גברים אורייונתן2211

19+0:04:5840.97942.277Israel Dynamoעילית גברים לבשלומי2326

19+0:04:5841.18442.248TACCעילית גברים לויפינחס2420

19+0:05:1254.83540.399Israel Dynamoעילית גברים ארונהייםעמנואל2519

DNS919עילית גברים גלבועיובל+-Team EINHORN

DNS1500-+19עילית גברים לוגיונובולאדWATT

17-180:04:3645.661VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גאדינגררועי169

17-180:04:414.83144.875VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גרייברשי272

17-180:04:426.51644.608IGP-Israel go proוניורס בנים 'גמן'תורגיונתן358

17-180:04:5417.68142.911city cycling clubוניורס בנים 'גפרץ הרדאבלמטר459

16.12.2022ש יום שישי "תוצאות נג



17-180:04:5418.04242.859IGP-Israel go proוניורס בנים 'גואלךעילם567

17-180:04:5619.66642.623IGP-Israel go proוניורס בנים 'גגבאיסהר663

17-180:04:5620.09342.562Team EINHORNוניורס בנים 'גריץיהלי756

17-180:04:5821.65942.338Team EINHORNוניורס בנים 'גטובוליאיר855

17-180:04:5822.19942.261EPIC Cycling Club ECCוניורס בנים 'גאבו קרשיןנאסיף960

17-180:05:0024.31941.963CSCוניורס בנים 'גלביאדביר1053

17-180:05:0831.87540.933TACCוניורס בנים 'גמלכיאיתמר1151

17-180:05:1034.12740.635IGP-Israel go proוניורס בנים 'גברטוקגל1252

17-180:05:1135.31140.481IGP-Israel go proוניורס בנים 'גבייזרעמית1368

17-180:05:1639.68439.92VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'געסאקלהודיע1454

17-180:05:1640.08339.87TACCוניורס בנים 'גקורןעומר1565

17-180:05:1741.12239.739VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גיוסףשוהם1670

17-180:05:2043.59839.431Team EINHORNוניורס בנים 'גקוניארסקיעידן1766

17-180:05:2245.87139.153IGP-Israel go proוניורס בנים 'גסילברברגנעם1862

17-180:05:2346.89839.028TACCוניורס בנים 'גמלמדנבו1961

המסלול -17-180:05:2952.90538.315x-teamוניורס בנים 'גסמדרשחר2071

17-180:05:4101:04.836.976IGP-Israel go proוניורס בנים 'גכסיףאיתי2150

17-180:05:5401:17.635.643VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'ג'מרקוביץיובל2257

-17-18וניורס בנים 'ג23

-17-18וניורס בנים 'ג24

DSQ6417-180:04:4045.033וניורס בנים 'גשילהסערcity cycling club

19+0:04:4244.738TACC 1גברים רמה בן מרדכייובל1162

19+0:04:431.65544.477IGP-Israel go pro 1גברים רמה מוניןעומר2174

רוכבי אשכולות19+0:04:453.77844.146 1גברים רמה בן גיגיצחי3175

Dropsדרופס 19+0:04:453.78244.145 1גברים רמה דייןאור4152

5184PieterFrolichs מועדון ללא חברי איגוד19+0:04:464.71444.002 1גברים רמה

רוכבי אשכולות19+0:04:519.39143.295 1גברים רמה זמיריואב6161

Dropsדרופס 19+0:04:529.94643.212 1גברים רמה אלונייונתן7164

19+0:04:5311.80242.939Team EINHORN 1גברים רמה אינהורןבן8154

19+0:04:5412.242.881Israel Dynamo 1גברים רמה נוףירון9168

19+0:04:5513.76642.653Israel Dynamo 1גברים רמה שפרינגיותם10166

19+0:04:5614.45342.554500WATT 1גברים רמה אגרוןאריאל11153

המסלול -19+0:04:5714.92542.487x-team 1גברים רמה מזרחירועי12179

19+0:04:5917.42342.132GCT - galilee cycling team 1גברים רמה קשיגיל13155

14183NikolajHebsgaard מועדון ללא חברי איגוד19+0:05:0421.95341.503 1גברים רמה

19+0:05:0421.99741.497IGP-Israel go pro 1גברים רמה בויגןצחי15176



19+0:05:0422.85241.381IGP-Israel go pro 1גברים רמה דרוגקובשגיא16180

19+0:05:0523.26641.324Israel Dynamo 1גברים רמה גרינברגאביחי17151

19+0:05:0624.71341.129Israel Dynamo 1גברים רמה פילורוני18178

19+0:05:0724.89141.105GCT - galilee cycling team 1גברים רמה פרץרגב19177

20150PAULVOLLRATH דרופס 19+0:05:0725.30441.05 1גברים רמהDrops

עצמאיים19+0:05:1129.22740.532 1גברים רמה הדדידרור21156

22193MarkusKaplun מועדון ללא חברי איגוד19+0:05:1331.83140.195 1גברים רמה

19+0:05:1432.51740.107IGP-Israel go pro 1גברים רמה חופישרון23181

19+0:05:1735.24339.762TACC 1גברים רמה דובינסקיסלבה24173

19+0:05:1937.39439.494TACC 1גברים רמה קורןיזהר25167

19+0:05:2037.8939.433XtriM 1גברים רמה פרוסטויטלי26157

רוכבי אשכולות19+0:05:2341.37839.007 1גברים רמה רוטרמשה27170

28185MariuszCzykier מועדון ללא חברי איגוד19+0:05:2846.12338.443 1גברים רמה

המסלול -19+0:05:2846.23938.429x-team 1גברים רמה טל-מיטל29159

19+0:05:3452.73937.682TACC 1גברים רמה דובינסקינמרוד30171

19+0:05:4401:02.636.602TACC 1גברים רמה פרידמןיוראי31165

19+0:05:4401:02.736.594IGP-Israel go pro 1גברים רמה גולןחגי32158

19+0:05:4501:03.436.513GCT - galilee cycling team 1גברים רמה מחמודליאם33169

19+0:05:4701:05.636.29Israel Dynamo 1גברים רמה בן דודיגאל34160

-+19 1גברים רמה 35

-+19 1גברים רמה 36

-+19 1גברים רמה 37

-+19 1גברים רמה 38

DNS16319 1גברים רמה ביאליקיולי+-Israel Dynamo

DSQ18219+0:04:3845.354 1גברים רמה יצחקיתוםIGP-Israel go pro

DSQ17219+0:04:5043.434 1גברים רמה הורטיגנתנאלIsrael Dynamo

15-160:04:4544.287XtriMקדטים רמוןעומר1215

15-160:04:483.38243.767VELO CLUB YIZRAELקדטים האןליאור2211

15-160:04:5813.07242.341TACCקדטים רייקאביב3200

המסלול -15-160:05:0823.61940.892x-teamקדטים שרביטיואב4206

15-160:05:1227.62840.367VELO CLUB YIZRAELקדטים אביבליאם5212

15-160:05:2035.28539.4GCT - galilee cycling teamקדטים פורתעמיחי6216

15-160:05:2540.47638.771IGP-Israel go proקדטים דותןרון7217

15-160:05:2742.2838.557IGP-Israel go proקדטים גולדשטייןאור8202

15-160:05:2843.10738.46Israel Dynamoקדטים מילניצקי פירסטאהוד9201

15-160:05:2843.56638.406city cycling clubקדטים נווהרועי10218



רוכבי קריות15-160:05:3449.32337.744קדטים רייפראילי11203

15-160:05:4055.69937.036TACCקדטים לייבויובל12208

עמק האושר15-160:05:4257.87836.8קדטים לויןנוה13213

Dropsדרופס 15-160:05:4601:01.836.387קדטים חייםנועם14214

15-160:05:4901:04.136.146TACCקדטים גולצמןשגיא15220

15-160:05:5801:13.835.166VELO CLUB YIZRAELקדטים אורטלאלון16204

עמק האושר15-160:06:0501:20.134.56קדטים קרןיובל17210

-15-16קדטים 18

-15-16קדטים 19

-15-16קדטים 20

DNS21915-16קדטים ורמוסרז-VELO CLUB YIZRAEL

DNS20915-16קדטים  ?אליאסיובל-XtriM

DNS20715-16קדטים לויןיואב-IGP-Israel go pro

DSQ205עמק האושר15-160:05:3937.162קדטים גרשוןיהונתן

50-590:05:0341.634IGP-Israel go pro 2גברים רמה צחוררן1370

50-590:05:096.62740.741GCT - galilee cycling team 2גברים רמה גבאיליאור2361

50-590:05:107.44440.634IGP-Israel go pro 2גברים רמה קניגבועז3355

50-590:05:107.75440.594Israel Dynamo 2גברים רמה ארןניר4365

50-590:05:129.36140.384IGP-Israel go pro 2גברים רמה סספורטהשרון5372

50-590:05:1714.26239.76Israel Dynamo 2גברים רמה ברונרוטיצחק6359

50-590:05:2219.7839.079GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אברהםצבי7368

50-590:05:2926.08338.33IGP-Israel go pro 2גברים רמה אגיביובל8358

מועדון ללא חברי איגוד50-590:05:2926.5638.275 2גברים רמה דרוגקובסרגיי9366

50-590:05:3229.737.913Israel Dynamo 2גברים רמה שנהרערן10367

50-590:06:0501:02.734.485EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה עמארמוניר11362

Dropsדרופס 50-590:06:4701:44.530.945 2גברים רמה דינראלק12354

DNS37350-590:00:001 2גברים רמה פנחסשרון Lap- דרופסDrops

DNS37150-590:00:001 2גברים רמה דיקשטייןרן Lap-ארכיון

DNS36950-590:00:001 2גברים רמה מאיררוני Lap-מועדון ללא חברי איגוד

DNS36450-590:00:001 2גברים רמה נסיםמשה Lap-מועדון ללא חברי איגוד

DNS36350-590:00:001 2גברים רמה גרינשפוןמיכאל Lap-עצמאיים

DNS36050-590:00:001 2גברים רמה לבליאור Lap-מועדון ללא חברי איגוד

DNS35750-590:00:001 2גברים רמה גולובציובוולרי Lap-Israel Dynamo

DNS35650-590:00:001 2גברים רמה גבריאליברוך Lap-ארכיון

רוכבי אשכולות30-390:05:0840.963 2גברים רמה פוקמןאמיתי1305

30-390:05:179.14739.781EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה הנונאיל2309



עצמאיים30-390:05:2517.03838.814 2גברים רמה סדיקובדניאר3306

30-390:05:3123.00138.113Israel Dynamo 2גברים רמה כהןעמר4310

5303GIANCARLOPERAZZI מועדון ללא חברי איגוד30-390:05:5244.44135.792 2גברים רמה

30-390:05:5850.81235.156Extreme Cycling Club 2גברים רמה חוסיןוסים6307

DNS30830-390:00:001 2גברים רמה פלדמןיקיר Lap-Israel Dynamo

DSQ304דרופס 30-390:05:3737.42 2גברים רמה מדבדניקאדוארדDrops

1100FinjaSmekal מועדון ללא חברי איגוד19+0:05:1739.804עילית נשים

2102NicolienLuijsterburg מועדון ללא חברי איגוד19+0:05:214.79339.21עילית נשים

רוכבי אשכולות19+0:05:247.12138.928עילית נשים מעוזנופר3108

רוכבי אשכולות19+0:05:3417.09837.764עילית נשים אוחיוןדבורה4103

19+0:05:3618.95537.555city cycling clubעילית נשים קרןיסמין5105

19+0:05:4225.00136.89IGP-Israel go proעילית נשים צורמעין6107

19+0:05:4427.93436.576city cycling clubעילית נשים נווהחן7104

-+19עילית נשים 8

-+19עילית נשים 9

-+19עילית נשים 10

DNS10919עילית נשים מורןעמית+-IGP-Israel go pro

DNS101NinaZoller מועדון ללא חברי איגוד-+19עילית נשים

DNS10619עילית נשים ויתקין בן גיגיליאן+-city cycling club

40-490:05:1939.556Israel Dynamo 2גברים רמה מוסקוביץ בולדוראמיל1324

Dropsדרופס 40-490:05:212.64639.231 2גברים רמה אביבימיכאל2327

40-490:05:234.63438.989500WATT 2גברים רמה אלדרנמרוד3328

מועדון ללא חברי איגוד40-490:05:2910.5738.286 2גברים רמה אסוליןיוסף4326

40-490:05:4223.03736.889GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אבו סאלחולן'ג5325

40-490:05:5940.32535.111EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה גבאריןעדנאן6329

-40-49 2גברים רמה 7

-40-49 2גברים רמה 8

-40-49 2גברים רמה 9

-40-49 2גברים רמה 10

DNS323דרופס -40-490:00:00 2גברים רמה רייןאהרוןDrops

DNS32240-490:00:00 2גברים רמה אלחרראבי-Israel Dynamo

DNS319HagaySin Yitzik מועדון ללא חברי איגוד-40-490:00:00 2גברים רמה

DSQ321PieterStockmans מועדון ללא חברי איגוד40-490:03:3857.72 2גברים רמה

המסלול -60+0:05:2239.088x-team 2גברים רמה רכטראמנון1401

60+0:05:252.75738.757GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אולשנסקיגילי2402

60+0:05:3310.21437.888IGP-Israel go pro 2גברים רמה נחוםמיקו3403



60+0:05:4623.99436.38IGP-Israel go pro 2גברים רמה ברנררוברט4404

ארכיון60+0:06:0340.6134.715 2גברים רמה שפראלון5400

Dropsדרופס 50-590:05:2438.865 3גברים רמה שטיינמןאמיר1410

50-590:05:250.83938.765IGP-Israel go pro 3גברים רמה בננסוןדרור2413

50-590:05:305.97338.162IGP-Israel go pro 3גברים רמה פולקאנריקה3411

Dropsדרופס 50-590:05:4722.56336.337 3גברים רמה שיכמןגיל4412

50-590:06:3001:06.232.273TACC 3גברים רמה רוזנפלדצור5414

19+0:05:2838.45IGP-Israel go pro 1נשים רמה זאוררבקה1503

19+0:05:290.92938.341IGP-Israel go pro 1נשים רמה דגןיעל2501

19+0:05:3910.86637.216GCT - galilee cycling team 1נשים רמה זהוהרזאן3504

19+0:05:4136.984Israel Dynamo 1נשים רמה סופריאליפעת4556

19+0:05:4517.49936.501CSC 1נשים רמה מרגליתורד5500

19+0:05:4618.64136.38Israel Dynamo 1נשים רמה כהןשרון6505

עצמאיים19+0:05:5224.16135.81 1נשים רמה לונדצ׳לסי7502

-+19 1נשים רמה 

-+19 1נשים רמה 

-+19 1נשים רמה 

עמק האושר15-160:05:3437.674קדטיות קרןנועה1280

15-160:06:0126.92634.867TACCקדטיות אייזנברגעמית2281

15-160:06:1136.37433.978TACCקדטיות גיסמרעמית3282

15-160:06:1540.35933.617TACCקדטיות סדרסעמית4283

המסלול -40-490:05:3537.652x-team 3גברים רמה אפלעודד1409

17-180:05:3737.337IGP-Israel go proוניורס בנות 'גשויקינעה1252

17-180:05:380.24537.31IGP-Israel go proוניורס בנות 'גבידרמןהילי2250

17-180:05:446.34436.648Team EINHORNוניורס בנות 'גבצלאלתמר3253

17-180:06:2952.00532.352TACCוניורס בנות 'גירקונינופר4251

ארכיון50+0:06:3857.21631.666 2נשים רמה שפר-וולףתהילה1542

עצמאיים0:05:4336.75טנדם גבריםבנטלאופיר1416

עצמאיים0:05:430.47736.699טנדם גבריםכהןשי2418

עצמאיים-Lap 0:00:001טנדם גבריםמנדלשי3419

עצמאיים-טנדם גבריםפלקחן4417

מסטרס חיפה60-690:05:5935.118 3גברים רמה ניצןאלכס1415

40-490:06:0434.599IGP-Israel go pro 2נשים רמה בצלאלמיה1537

המסלול -40-490:06:062.09434.402x-team 2נשים רמה סמדרורד2536

40-490:06:2217.66832.998Israel Dynamo 2נשים רמה עוזידניאל3535

מועדון ללא חברי איגוד0:06:1333.782אפרוחים וילדיםליברמןרון1813



מועדון ללא חברי איגוד0:06:2714.11532.55אפרוחים וילדיםגרינברגשלף2817

מועדון ללא חברי איגוד0:06:2714.11732.55אפרוחים וילדיםויזליהב3814

מועדון ללא חברי איגוד0:06:2814.77532.494אפרוחים וילדיםברנסמיילס4809

מועדון ללא חברי איגוד0:06:3825.34931.632אפרוחים וילדיםבריליהונתן5812

מועדון ללא חברי איגוד0:06:4330.01131.266אפרוחים וילדיםנתןאורי6807

מועדון ללא חברי איגוד0:07:1259.17829.156אפרוחים וילדיםעאמרוליאן'ג7806

מועדון ללא חברי איגוד0:07:1501:01.828.979אפרוחים וילדיםשביטאיתי8808

מועדון ללא חברי איגוד0:07:2701:14.428.163אפרוחים וילדיםזקןרון9811

מועדון ללא חברי איגוד0:07:3501:21.527.721אפרוחים וילדיםגילבני10810

מועדון ללא חברי איגוד0:07:4701:33.627.007אפרוחים וילדיםכהןינאי11804

מועדון ללא חברי איגוד0:08:1702:04.125.346אפרוחים וילדיםאלרןנעם12803

-אפרוחים וילדים13

-אפרוחים וילדים14

-אפרוחים וילדים15

-אפרוחים וילדים16

-אפרוחים וילדים17

-אפרוחים וילדים18

DSQ805מועדון ללא חברי איגוד0:06:4331.265אפרוחים וילדיםכהןאריאל

Dropsדרופס 30-390:06:1333.772 2נשים רמה גלהרגולדי1530

DNS53130-390:00:001 2נשים רמה קוסרבמריה Lap-מועדון ללא חברי איגוד

Dropsדרופס 17-290:06:2033.198 2גברים רמה ארי-לבאיתמר1300

17-290:07:0529.672TACC 3גברים רמה רוזנפלדטל1408

מועדון ללא חברי איגוד0:06:3032.308אפרוחיות וילדותבן נתןאורלי1801

מועדון ללא חברי איגוד0:06:562630.288אפרוחיות וילדותדבוליהלי2816

מועדון ללא חברי איגוד0:07:033329.787אפרוחיות וילדותטורפשטייןעלמה3800

מועדון ללא חברי איגוד0:07:0535.0229.646אפרוחיות וילדותלוי סבגיובל4802

מועדון ללא חברי איגוד0:07:3401:04.227.742אפרוחיות וילדותאלבזאמה5815

DNS506מועדון ללא חברי איגוד-19-290:00:00 2נשים רמה זיאדנהעדן

מועדוןהפרשזמן כוללקטגוריהמשפחהשםמספרכללי

PosNo.First NameLast NameCategoryTotal TmDiffClub

19+3:25:38EPIC Cycling Club ECCעילית גברים רייסברגנדב114

19+3:28:3903:01.0city cycling clubעילית גברים בנטלאביב22

17.12.2022תוצאות גראן פונדו יום שבת 



19+3:32:0206:23.4IGP-Israel go proעילית גברים טנארותם324

19+3:32:0206:23.4IGP-Israel go proעילית גברים משהיובל בן410

19+3:32:0306:24.4city cycling clubעילית גברים דוניורון522

19+3:32:0406:25.8GCT - galilee cycling teamעילית גברים פרץאביב63

19+3:32:0706:28.3IGP-Israel go proעילית גברים טהרגיא76

19+3:32:1906:40.2IGP-Israel go proעילית גברים יוגבאלון85

19+3:32:1906:40.7TACCעילית גברים קינןעמית918

19+3:32:2306:44.3Israel Dynamoעילית גברים רובינשטייןרוי1021

19+3:36:1810:39.7EPIC Cycling Club ECCעילית גברים דוידזוןלהב1112

12255RadovanStec 19+3:36:3710:58.4עילית גבריםIsrael Cycling Academy

19+3:36:5011:11.5Israel Dynamoעילית גברים לבשלומי1326

19+3:36:5411:15.4IGP-Israel go proעילית גברים אמירשחר1425

19+3:38:0712:28.7IGP-Israel go proעילית גברים תימורגיא157

המסלול -19+3:40:2914:51.1x-teamעילית גברים אורייונתן1611

19+3:40:5415:16.1500WATTעילית גברים קוגוטעודד1716

19+3:40:5515:16.2TACCעילית גברים רגואןעידן1817

19+3:42:5617:17.8IGP-Israel go proעילית גברים טרמןלירון1913

המסלול -19+3:45:3619:57.8x-teamעילית גברים ליבנרניב2015

19+3:45:3619:57.8Team EINHORNעילית גברים אינהורןאיתמר214

19+3:56:4831:09.6Israel Dynamoעילית גברים ארונהייםעמנואל2219

DNF819+0:00:00עילית גברים צחור וייסיובלIGP-Israel go pro

DNF2319+0:00:00עילית גברים וינברגרועיIGP-Israel go pro

DNF2019+0:00:00עילית גברים לויפינחסTACC

DNS119+0:00:00500עילית גברים לוגיונובולאדWATT

DNS919+0:00:00עילית גברים גלבועיובלTeam EINHORN

1182PieterFrolichs מועדון ללא חברי איגוד19+3:32:25 1גברים רמה

19+3:35:1402:49.0IGP-Israel go pro 1גברים רמה יצחקיתום2152

Dropsדרופס 19+3:36:1303:48.4 1גברים רמה דייןאור3175

רוכבי אשכולות19+3:36:3804:13.4 1גברים רמה בן גיגיצחי4174

19+3:36:4004:14.7IGP-Israel go pro 1גברים רמה מוניןעומר5183

6166NikolajHebsgaard מועדון ללא חברי איגוד19+3:36:4204:16.6 1גברים רמה

19+3:36:4204:17.0Israel Dynamo 1גברים רמה שפרינגיותם7168

19+3:36:4304:17.7Israel Dynamo 1גברים רמה נוףירון8177

19+3:36:5004:24.6GCT - galilee cycling team 1גברים רמה פרץרגב9161

רוכבי אשכולות19+3:37:1404:49.4 1גברים רמה זמיריואב10162



19+3:40:2908:03.8TACC 1גברים רמה בן מרדכייובל11153

19+3:44:1011:45.1500WATT 1גברים רמה אגרוןאריאל12172

19+3:44:3612:10.9Israel Dynamo 1גברים רמה הורטיגנתנאל13164

Dropsדרופס 19+3:44:3712:11.7 1גברים רמה אלונייונתן14189

רוכבי אשכולות19+3:44:3912:13.5 1גברים רמה רוזנבאוםארנון15186

19+3:44:4012:14.7Israel Dynamo 1גברים רמה שביטעידו16157

19+3:44:4112:15.7XtriM 1גברים רמה פרוסטויטלי17188

רוכבי אשכולות19+3:45:3013:04.6 1גברים רמה הקררועי18170

רוכבי אשכולות19+3:46:1213:47.4 1גברים רמה רוטרמשה19193

20173MarkusKaplun מועדון ללא חברי איגוד19+3:46:1713:52.0 1גברים רמה

19+3:52:1419:48.8Team EINHORN 1גברים רמה אינהורןבן21156

19+3:53:5121:26.2TACC 1גברים רמה דובינסקיסלבה22159

עצמאיים19+3:54:1921:54.5 1גברים רמה הדדידרור23181

המסלול -19+3:54:2021:54.6x-team 1גברים רמה טל-מיטל24191

19+3:54:2121:56.2IGP-Israel go pro 1גברים רמה חופישרון25160

רוכבי אשכולות19+3:54:2121:56.4 1גברים רמה משהגל26180

19+3:54:2922:03.9Israel Dynamo 1גברים רמה בן דודיגאל27178

19+4:00:3828:12.7IGP-Israel go pro 1גברים רמה גולןחגי28150

19+4:02:0629:41.3IGP-Israel go pro 1גברים רמה דרוגקובשגיא29167

19+4:03:5131:26.2Israel Dynamo 1גברים רמה פילורוני30169

סיגמא19+4:06:2734:02.0 1גברים רמה זיו כהןאיתמר31330

עצמאיים19+4:06:3534:10.0 1גברים רמה אמיץדורון32192

33158PAULVOLLRATH דרופס 19+4:07:4635:21.5 1גברים רמהDrops

19+4:07:4735:21.9TACC 1גברים רמה קורןיזהר34190

19+4:08:5936:34.4TACC 1גברים רמה פרידמןיוראי35171

19+4:09:0036:34.7TACC 1גברים רמה דובינסקינמרוד36165

37185MariuszCzykier מועדון ללא חברי איגוד19+4:17:5845:32.9 1גברים רמה

19+4:23:0250:37.2GCT - galilee cycling team 1גברים רמה מחמודליאם38154

39158DavidBinnig מועדון ללא חברי איגוד19+4:23:2350:58.1 1גברים רמה

19+4:27:3155:06.4IGP-Israel go pro 1גברים רמה גולןחגי40190

עצמאיים19+4:33:3401:09.2 1גברים רמה אמיץדורון41165

19+4:41:2108:56.1TACC 1גברים רמה דובינסקינמרוד42171

19+4:41:2108:56.3TACC 1גברים רמה פרידמןיוראי43185

44193MariuszCzykier מועדון ללא חברי איגוד19+4:47:090.051903 1גברים רמה

184MarkusKaplun 19+0:00:001 1גברים רמה Lapמועדון ללא חברי איגוד

LapGCT - galilee cycling team 19+0:00:001 1גברים רמה קשיגיל155



LapIsrael Dynamo 19+0:00:001 1גברים רמה גרינברגאביחי151

LapIGP-Israel go pro 19+0:00:001 1גברים רמה בן שטריתמרדכי187

המסלול -Lapx-team 19+0:00:001 1גברים רמה מזרחירועי179

DNF17619+0:00:00 1גברים רמה בויגןצחיIGP-Israel go pro

DNS16319+0:00:00 1גברים רמה ביאליקיוליIsrael Dynamo

17-183:32:49city cycling clubוניורס בנים 'גשילהסער164

17-183:32:4916:19.2city cycling clubוניורס בנים 'גפרץ הרדאבלמטר259

17-183:36:3703:48.1IGP-Israel go proוניורס בנים 'גואלךעילם367

17-183:36:3703:48.2Team EINHORNוניורס בנים 'גריץיהלי456

17-183:36:4003:51.1IGP-Israel go proוניורס בנים 'גמן'תורגיונתן558

17-183:38:5106:02.1TACCוניורס בנים 'גמלכיאיתמר651

17-183:39:1806:29.0IGP-Israel go proוניורס בנים 'גבייזרעמית768

17-183:43:5111:02.0VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גאדינגררועי869

17-183:45:3212:43.5Team EINHORNוניורס בנים 'גקוניארסקיעידן966

17-183:45:3212:43.6Team EINHORNוניורס בנים 'גטובוליאיר1055

17-183:54:1921:30.4VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גרייברשי1172

17-183:54:5922:10.9IGP-Israel go proוניורס בנים 'גברטוקגל1252

17-183:56:3523:46.1IGP-Israel go proוניורס בנים 'גסילברברגנעם1362

17-183:56:3523:46.3IGP-Israel go proוניורס בנים 'גגבאיסהר1463

17-184:02:1829:29.8VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גיוסףשוהם1570

17-184:04:3231:43.0TACCוניורס בנים 'גמלמדנבו1661

17-184:10:5438:05.9CSCוניורס בנים 'גלביאדביר1753

17-184:15:3742:48.9VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'ג'מרקוביץיובל1857

17-184:22:3949:50.3TACCוניורס בנים 'גקורןעומר1965

המסלול -17-184:32:5900:10.9x-teamוניורס בנים 'גסמדרשחר2071

17-184:37:400.04504VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'געסאקלהודיע2154

DNF5017-180:00:00וניורס בנים 'גכסיףאיתיIGP-Israel go pro

DNF6017-180:00:00וניורס בנים 'גאבו קרשיןנאסיףEPIC Cycling Club ECC

רוכבי אשכולות19+3:45:17עילית נשים מעוזנופר1108

2102NicolienLuijsterburg מועדון ללא חברי איגוד19+3:55:0209:44.3עילית נשים

19+4:02:5017:32.8city cycling clubעילית נשים קרןיסמין3105

4100FinjaSmekal מועדון ללא חברי איגוד19+4:18:3533:17.4עילית נשים

19+4:33:3548:17.6city cycling clubעילית נשים נווהחן5104

רוכבי אשכולות19+4:40:380.038426עילית נשים אוחיוןדבורה6103



DNF10719+0:00:001עילית נשים צורמעין LapIGP-Israel go pro

DNS101NinaZoller 19+0:00:001עילית נשים Lapמועדון ללא חברי איגוד

DNS10619+0:00:001עילית נשים ויתקין בן גיגיליאן Lapcity cycling club

DNS10919+0:00:001עילית נשים מורןעמית LapIGP-Israel go pro

15-162:25:15XtriMקדטים רמוןעומר1215

15-162:25:150.322VELO CLUB YIZRAELקדטים האןליאור2211

15-162:25:150.472XtriMקדטים  ?אליאסיובל3209

15-162:25:2913.617GCT - galilee cycling teamקדטים פורתעמיחי4216

עמק האושר15-162:25:5438.783קדטים גרשוןיהונתן5205

15-162:25:5648:28.8TACCקדטים רייקאביב6200

15-162:26:4601:31.2IGP-Israel go proקדטים דותןרון7217

המסלול -15-162:26:5401:38.6x-teamקדטים שרביטיואב8206

רוכבי קריות15-162:27:2102:05.8קדטים רייפראילי9203

15-162:27:2202:07.4Israel Dynamoקדטים מילניצקי פירסטאהוד10201

15-162:27:2902:13.7VELO CLUB YIZRAELקדטים אביבליאם11212

15-162:27:4702:32.5city cycling clubקדטים נווהרועי12218

15-162:28:2403:08.5IGP-Israel go proקדטים גולדשטייןאור13202

15-162:28:5503:39.8TACCקדטים לייבויובל14208

15-162:29:2904:13.6TACCקדטים גולצמןשגיא15220

15-162:30:1204:56.8VELO CLUB YIZRAELקדטים אורטלאלון16204

עמק האושר15-162:31:0305:47.8קדטים לויןנוה17213

Dropsדרופס 15-162:34:1609:01.5קדטים חייםנועם18214

עמק האושר15-162:35:560.007416קדטים קרןיובל19210

DNS21915-160:00:001קדטים ורמוסרז LapVELO CLUB YIZRAEL

DNS20715-160:00:001קדטים לויןיואב LapIGP-Israel go pro

עמק האושר15-162:29:29קדטיות קרןנועה1280

15-162:31:2601:56.5TACCקדטיות גיסמרעמית2282

15-162:32:0802:39.2TACCקדטיות אייזנברגעמית3281

15-162:40:0410:34.6TACCקדטיות סדרסעמית4283

17-182:30:21IGP-Israel go proוניורס בנות 'גשויקינעה1252

17-182:31:1956:09.6IGP-Israel go proוניורס בנות 'גבידרמןהילי2250

17-182:31:2401:03.2Team EINHORNוניורס בנות 'גבצלאלתמר3253

17-182:36:350.004322TACCוניורס בנות 'גירקונינופר4251



50-593:45:46IGP-Israel go pro 2גברים רמה צחוררן1370

50-593:45:5600:00.0GCT - galilee cycling team 2גברים רמה גבאיליאור2361

50-593:46:4601:00.0IGP-Israel go pro 2גברים רמה סספורטהשרון3372

50-593:47:5602:10.2IGP-Israel go pro 2גברים רמה קניגבועז4355

50-593:48:2202:36.5IGP-Israel go pro 2גברים רמה אגיביובל5358

50-593:49:5404:07.9Israel Dynamo 2גברים רמה שנהרערן6367

50-593:50:0804:22.6Israel Dynamo 2גברים רמה ארןניר7365

Dropsדרופס 50-593:58:4212:56.3 2גברים רמה דינראלק8354

מסטרס חיפה50-594:00:3714:51.6 2גברים רמה גוטליבזאב9396

50-594:03:4618:00.4Israel Dynamo 2גברים רמה ברונרוטיצחק10359

50-594:07:0521:19.1Israel Dynamo 2גברים רמה בר אוןרון11376

מועדון ללא חברי איגוד50-594:07:1821:32.4 2גברים רמה בסראריק12382

מועדון ללא חברי איגוד50-594:09:0423:17.9 2גברים רמה דרוגקובסרגיי13366

מועדון ללא חברי איגוד50-594:10:3924:53.3 2גברים רמה פסחגיא14383

מועדון ללא חברי איגוד50-594:11:1225:26.3 2גברים רמה קסנטיניברוך15397

מועדון ללא חברי איגוד50-594:13:3227:46.3 2גברים רמה טובולגיל16387

מועדון ללא חברי איגוד50-594:14:1928:32.9 2גברים רמה ברקלרביב17394

50-594:17:3231:45.6GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אברהםצבי18368

מועדון ללא חברי איגוד50-594:18:1132:25.6 2גברים רמה שפרשי19379

ארכיון50-594:18:2232:36.1 2גברים רמה דיקשטייןרן20371

50-594:20:2334:37.0EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה עמארמוניר21362

מועדון ללא חברי איגוד50-594:32:3146:45.1 2גברים רמה כהןאברהם22375

מועדון ללא חברי איגוד50-594:34:0348:17.0 2גברים רמה מייטיסאלכס23378

24393AviOren מועדון ללא חברי איגוד50-594:46:1300:27.4 2גברים רמה

מועדון ללא חברי איגוד50-594:48:0102:14.6 2גברים רמה אנגלגלעד25381

מועדון ללא חברי איגוד50-594:51:2305:36.8 2גברים רמה סנדלרפבל26392

מועדון ללא חברי איגוד50-595:00:3414:48.1 2גברים רמה לבוןרפי27385

מועדון ללא חברי איגוד50-595:07:270.056728 2גברים רמה גטניויובל28389

LapIsrael Dynamo 50-590:00:001 2גברים רמה גולובציובוולרי357

ארכיוןLap 50-590:00:001 2גברים רמה גבריאליברוך356

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה נסיםמשה364

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה מרקוביץליאור374

עצמאייםLap 50-590:00:001 2גברים רמה גרינשפוןמיכאל363

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה מירוםבועז377

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה מאיררוני369



Dropsדרופס Lap 50-590:00:001 2גברים רמה פנחסשרון373

Lapcity cycling club 50-590:00:001 2גברים רמה אידלסוןאילן380

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה גורדונייפתח384

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה הרפזגונן386

LapIsrael Dynamo 50-590:00:001 2גברים רמה אזרוביבגני395

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה פלאחחוסאם398

מועדון ללא חברי איגודLap 50-590:00:001 2גברים רמה שפרירבועז399

30-393:47:46Israel Dynamo 2גברים רמה פלדמןיקיר1308

2192DavidBinnig מועדון ללא חברי איגוד30-393:49:4602:00.5 2גברים רמה

30-393:50:3302:47.1EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה הנונאיל3309

רוכבי אשכולות30-393:50:3902:53.1 2גברים רמה פוקמןאמיתי4305

30-393:52:1104:25.5Israel Dynamo 2גברים רמה כהןעמר5310

מועדון ללא חברי איגוד30-393:59:2311:36.6 2גברים רמה צוקרמןשורי6311

מועדון ללא חברי איגוד30-393:59:5412:08.2 2גברים רמה ייביןיותם7318

עצמאיים30-394:08:1120:24.6 2גברים רמה סדיקובדניאר8306

מועדון ללא חברי איגוד30-394:11:0423:18.5 2גברים רמה יהלוםחן9316

ארכיון30-394:17:0829:22.5 2גברים רמה ויצמןאלון10315

11303GIANCARLOPERAZZI מועדון ללא חברי איגוד30-394:24:550.0258 2גברים רמה

מועדון ללא חברי איגוד30-394:53:400.045759 2גברים רמה אורןשי12312

מועדון ללא חברי איגוד30-395:02:450.052071 2גברים רמה שחראיתי13314

Dropsדרופס Lap 30-390:00:001 2גברים רמה מדבדניקאדוארד304

LapExtreme Cycling Club 30-390:00:001 2גברים רמה חוסיןוסים307

מועדון ללא חברי איגודLap 30-390:00:001 2גברים רמה ברזןדניאל317

מועדון ללא חברי איגודLap 30-390:00:001 2גברים רמה רנוב'צבוריס313

40-493:47:48500WATT 2גברים רמה אלדרנמרוד1328

מועדון ללא חברי איגוד40-493:49:5302:05.1 2גברים רמה אמירניר2332

Dropsדרופס 40-493:52:0604:18.2 2גברים רמה אביבימיכאל3327

עצמאיים40-493:52:1304:24.8 2גברים רמה קירילובסרגיי4351

5340YaronLittan מועדון ללא חברי איגוד40-493:58:1310:25.8 2גברים רמה

40-493:58:5311:05.6Israel Dynamo 2גברים רמה מוסקוביץ בולדוראמיל6324

40-494:00:2212:34.7GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אבו סאלחולן'ג7325

מועדון ללא חברי איגוד40-494:01:3913:50.9 2גברים רמה בן יעישאמנון8334

מועדון ללא חברי איגוד40-494:04:2216:34.2 2גברים רמה מאמיהאבי9342

10335AmitKoren מועדון ללא חברי איגוד40-494:06:3418:46.7 2גברים רמה



מועדון ללא חברי איגוד40-494:08:5321:05.5 2גברים רמה מנגלשגיב11336

מועדון ללא חברי איגוד40-494:10:5623:08.8 2גברים רמה כרמוןעדו12352

13321PieterStockmans מועדון ללא חברי איגוד40-494:13:5626:08.3 2גברים רמה

מועדון ללא חברי איגוד40-494:14:3526:47.6 2גברים רמה אסוליןיוסף14326

מועדון ללא חברי איגוד40-494:15:0727:19.7 2גברים רמה קוטליאריוסי15333

40-494:17:5830:09.8Israel Dynamo 2גברים רמה פרישברגלאוניד16350

מועדון ללא חברי איגוד40-494:20:2532:36.9 2גברים רמה טישלרתומר17339

40-494:28:5441:06.5EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה גבאריןעדנאן18329

מועדון ללא חברי איגוד40-495:02:4514:57.2 2גברים רמה מאורראוהד19346

מועדון ללא חברי איגוד40-495:27:410.069366 2גברים רמה הוברפלדרון20341

DNS32340-490:00:001 2גברים רמה רייןאהרון Lap דרופסDrops

DNS34940-490:00:001 2גברים רמה חדדמשה Lapמועדון ללא חברי איגוד

DNS319HagaySin Yitzik 40-490:00:001 2גברים רמה Lapמועדון ללא חברי איגוד

DNS32240-490:00:001 2גברים רמה אלחרראבי LapIsrael Dynamo

DNS33840-490:00:001 2גברים רמה אלחרראבי Lapמועדון ללא חברי איגוד

19+3:47:54IGP-Israel go pro 1נשים רמה זאוררבקה1503

19+3:51:3804:51.7Israel Dynamo 1נשים רמה סופריאליפעת2556

19+3:51:5605:02.3CSC 1נשים רמה מרגליתורד3500

19+3:52:0704:12.3IGP-Israel go pro 1נשים רמה דגןיעל4501

19+4:03:1715:22.5GCT - galilee cycling team 1נשים רמה זהוהרזאן5504

19+4:07:3819:43.6Israel Dynamo 1נשים רמה כהןשרון6505

עצמאיים19+4:29:3941:44.9 1נשים רמה לונדצ׳לסי7502

60+3:51:33GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אולשנסקיגילי1402

60+3:52:0734.281IGP-Israel go pro 2גברים רמה ברנררוברט2404

60+3:58:1506:42.1IGP-Israel go pro 2גברים רמה נחוםמיקו3403

המסלול -60+4:09:3017:56.9x-team 2גברים רמה רכטראמנון4401

מועדון ללא חברי איגוד60+4:19:2227:48.6 2גברים רמה עטרפרדי5407

מועדון ללא חברי איגוד60+4:19:4528:12.5 2גברים רמה הרבסטמושיק6405

ארכיון60+4:37:0545:31.7 2גברים רמה שפראלון7400

מועדון ללא חברי איגוד60+5:05:3614:03.4 2גברים רמה רוזנטליעקב8406

30-393:52:09IGP-Israel go pro 2נשים רמה לוי שמולביץרותם1533

Dropsדרופס 30-394:40:0347:54.5 2נשים רמה גלהרגולדי2530

מועדון ללא חברי איגוד30-395:03:1911:10.4 2נשים רמה אלמוגאסטר3532



מועדון ללא חברי איגודLap 30-390:00:001 2נשים רמה קוסרבמריה4531

50-593:59:16IGP-Israel go pro 3גברים רמה פולקאנריקה1411

Dropsדרופס 50-594:09:1109:54.7 3גברים רמה שטיינמןאמיר2410

50-594:18:4519:28.7IGP-Israel go pro 3גברים רמה בננסוןדרור3413

Dropsדרופס 50-594:44:3745:21.0 3גברים רמה שיכמןגיל4412

50-595:45:5846:41.4TACC 3גברים רמה רוזנפלדצור5414

מועדון ללא חברי איגוד40-494:09:08 2נשים רמה להבעינת1538

רוכבי אשכולות40-494:15:0705:58.8 2נשים רמה רבינוביץחן-טל2540

המסלול -40-494:20:0410:55.2x-team 2נשים רמה סמדרורד3536

40-494:40:3931:30.9Israel Dynamo 2נשים רמה עוזידניאל4535

40-494:46:1737:08.8IGP-Israel go pro 2נשים רמה בצלאלמיה5537

מועדון ללא חברי איגודLap 40-490:00:001 2נשים רמה ריסקרן6539

המסלול -40-494:10:33x-team 3גברים רמה אפלעודד1409

ארכיון50+4:25:47 2נשים רמה שפר-וולףתהילה1542

מועדון ללא חברי איגוד50+4:58:5033:03.5 2נשים רמה בניטהאיה2543

מועדון ללא חברי איגוד50+5:09:5244:05.4 2נשים רמה שררסמדר ברוקס3545

ארכיון50+5:18:2452:37.1 2נשים רמה מליניאקלילך4546

חמש מאות וואט עמקים50+5:29:5604:09.5 2נשים רמה סלעליאת5547

מועדון ללא חברי איגוד50+5:33:3707:50.7 2נשים רמה כהןשולי6544

מועדון ללא חברי איגודLap 50+0:00:001 2נשים רמה הספלמיכל548

מועדון ללא חברי איגוד19-294:26:03 2גברים רמה סהרעומר1301

מועדון ללא חברי איגודLap 19-290:00:001 2גברים רמה מנורהראל2302

מועדון ללא חברי איגוד19-294:34:03 2נשים רמה שחרהדר1507

מועדון ללא חברי איגודLap 19-290:00:001 2נשים רמה זיאדנהעדן506

מסטרס חיפה60-694:43:20 3גברים רמה ניצןאלכס1415

עצמאיים4:48:20טנדם גבריםמנדלשי1418

עצמאיים4:48:20טנדם גבריםכהןשי1418

עצמאיים5:28:50טנדם גבריםבנטלאופיר2416



עצמאיים5:28:50טנדם גבריםפלקחן2416

17-295:45:58TACC 3גברים רמה רוזנפלדטל1408

Dropsדרופס 17-290:00:00 2גברים רמה ארי-לבאיתמר300





מועדוןקטגוריהמשפחהשםמספרכללי

POSNo.First NameLast NameCategoryזמן כוללזמן בשישיזמן בשבתClub

רוכבי אשכולות19+3:45:170:05:243:50:41עילית נשים מעוזנופר1108

2102NicolienLuijsterburg מועדון ללא חברי איגוד19+3:55:020:05:214:00:23עילית נשים

19+4:02:500:05:354:08:26city cycling clubעילית נשים קרןיסמין3105

4100FinjaSmekal מועדון ללא חברי איגוד19+4:18:350:05:174:23:51עילית נשים

19+4:33:350:05:454:39:20city cycling clubעילית נשים נווהחן5104

רוכבי אשכולות19+4:40:380:05:344:46:11עילית נשים אוחיוןדבורה6103

19+3:25:380:04:323:30:10EPIC Cycling Club ECCעילית גברים רייסברגנדב114

19+3:28:390:04:393:33:18city cycling clubעילית גברים בנטלאביב22

19+3:32:020:04:173:36:19IGP-Israel go proעילית גברים טנארותם324

19+3:32:030:04:353:36:37city cycling clubעילית גברים דוניורון422

19+3:32:020:04:393:36:40IGP-Israel go proעילית גברים משהיובל בן510

16-17.12.2022תוצאות טור מלא 



19+3:32:070:04:373:36:44IGP-Israel go proעילית גברים טהרגיא66

19+3:32:040:04:413:36:45GCT - galilee cycling teamעילית גברים פרץאביב73

19+3:32:190:04:313:36:49IGP-Israel go proעילית גברים יוגבאלון85

19+3:32:190:04:313:36:50TACCעילית גברים קינןעמית918

19+3:32:230:04:483:37:11Israel Dynamoעילית גברים רובינשטייןרוי1021

19+3:36:180:04:543:41:12EPIC Cycling Club ECCעילית גברים דוידזוןלהב1112

12255RadovanStec 19+3:36:370:04:463:41:23עילית גבריםIsrael Cycling Academy

19+3:36:540:04:483:41:42IGP-Israel go proעילית גברים אמירשחר1325

19+3:36:500:04:583:41:48Israel Dynamoעילית גברים לבשלומי1426

19+3:38:070:04:363:42:43IGP-Israel go proעילית גברים תימורגיא157

19+3:40:540:04:193:45:13500WATTעילית גברים קוגוטעודד1616

המסלול -19+3:40:290:04:563:45:26x-teamעילית גברים אורייונתן1711

19+3:40:550:04:523:45:47TACCעילית גברים רגואןעידן1817

19+3:42:560:04:463:47:42IGP-Israel go proעילית גברים טרמןלירון1913

19+3:45:360:04:393:50:15Team EINHORNעילית גברים אינהורןאיתמר204

המסלול -19+3:45:360:04:563:50:32x-teamעילית גברים ליבנרניב2115

19+3:56:480:05:124:02:00Israel Dynamoעילית גברים ארונהייםעמנואל2219

1184PieterFrolichs מועדון ללא חברי איגוד19+3:32:250:04:463:37:11 1גברים רמה

Dropsדרופס 19+3:36:130:04:453:40:59 1גברים רמה דייןאור2152

19+3:36:400:04:433:41:23IGP-Israel go pro 1גברים רמה מוניןעומר3174

רוכבי אשכולות19+3:36:380:04:453:41:24 1גברים רמה בן גיגיצחי4175

19+3:36:430:04:543:41:36Israel Dynamo 1גברים רמה נוףירון5168

19+3:36:420:04:553:41:37Israel Dynamo 1גברים רמה שפרינגיותם6166

7183NikolajHebsgaard מועדון ללא חברי איגוד19+3:36:420:05:043:41:45 1גברים רמה

19+3:36:500:05:073:41:56GCT - galilee cycling team 1גברים רמה פרץרגב8177

רוכבי אשכולות19+3:37:140:04:513:42:05 1גברים רמה זמיריואב9161

19+3:40:290:04:423:45:10TACC 1גברים רמה בן מרדכייובל10162

19+3:44:100:04:563:49:06500WATT 1גברים רמה אגרוןאריאל11153

Dropsדרופס 19+3:44:370:04:523:49:28 1גברים רמה אלונייונתן12164

19+3:44:410:05:203:50:00XtriM 1גברים רמה פרוסטויטלי13157

14193MarkusKaplun מועדון ללא חברי איגוד19+3:46:170:05:143:51:30 1גברים רמה

רוכבי אשכולות19+3:46:120:05:233:51:35 1גברים רמה רוטרמשה15170

19+3:53:510:05:173:59:08TACC 1גברים רמה דובינסקיסלבה16173

עצמאיים19+3:54:190:05:113:59:30 1גברים רמה הדדידרור17156

19+3:54:210:05:143:59:35IGP-Israel go pro 1גברים רמה חופישרון18181



המסלול -19+3:54:200:05:283:59:47x-team 1גברים רמה טל-מיטל19159

19+3:54:290:05:474:00:16Israel Dynamo 1גברים רמה בן דודיגאל20160

19+4:02:060:05:054:07:11IGP-Israel go pro 1גברים רמה דרוגקובשגיא21180

19+4:03:510:05:064:08:58Israel Dynamo 1גברים רמה פילורוני22178

23150PAULVOLLRATH דרופס 19+4:07:460:05:074:12:53 1גברים רמהDrops

19+4:07:470:05:194:13:06TACC 1גברים רמה קורןיזהר24167

19+4:23:020:05:454:28:47GCT - galilee cycling team 1גברים רמה מחמודליאם25169

19+4:27:310:05:444:33:16IGP-Israel go pro 1גברים רמה גולןחגי26158

19+4:41:210:05:344:46:56TACC 1גברים רמה דובינסקינמרוד27171

19+4:41:210:05:444:47:06TACC 1גברים רמה פרידמןיוראי28165

29185MariuszCzykier מועדון ללא חברי איגוד19+4:47:090:05:284:52:37 1גברים רמה

17-183:32:490:04:543:37:42city cycling clubוניורס בנים 'גפרץ הרדאבלמטר159

17-183:36:400:04:433:41:22IGP-Israel go proוניורס בנים 'גמן'תורגיונתן258

17-183:36:370:04:543:41:31IGP-Israel go proוניורס בנים 'גואלךעילם367

17-183:36:370:04:563:41:33Team EINHORNוניורס בנים 'גריץיהלי456

17-183:38:510:05:083:43:58TACCוניורס בנים 'גמלכיאיתמר551

17-183:39:180:05:113:44:29IGP-Israel go proוניורס בנים 'גבייזרעמית668

17-183:43:510:04:363:48:26VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גאדינגררועי769

17-183:45:320:04:583:50:30Team EINHORNוניורס בנים 'גטובוליאיר855

17-183:45:320:05:203:50:52Team EINHORNוניורס בנים 'גקוניארסקיעידן966

17-183:54:190:04:413:59:00VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גרייברשי1072

17-183:54:590:05:104:00:10IGP-Israel go proוניורס בנים 'גברטוקגל1152

17-183:56:350:04:564:01:30IGP-Israel go proוניורס בנים 'גגבאיסהר1263

17-183:56:350:05:224:01:56IGP-Israel go proוניורס בנים 'גסילברברגנעם1362

17-184:02:180:05:174:07:35VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'גיוסףשוהם1470

17-184:04:320:05:234:09:54TACCוניורס בנים 'גמלמדנבו1561

17-184:10:540:05:004:15:55CSCוניורס בנים 'גלביאדביר1653

17-184:15:370:05:534:21:31VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'ג'מרקוביץיובל1757

17-184:22:390:05:164:27:55TACCוניורס בנים 'גקורןעומר1865

המסלול -17-184:32:590:05:294:38:28x-teamוניורס בנים 'גסמדרשחר1971

17-184:37:400:05:164:42:56VELO CLUB YIZRAELוניורס בנים 'געסאקלהודיע2054

17-182:30:210:05:372:35:59IGP-Israel go proוניורס בנות 'גשויקינעה1252

17-182:31:190:05:382:36:57IGP-Israel go proוניורס בנות 'גבידרמןהילי2250

17-182:31:240:05:442:37:08Team EINHORNוניורס בנות 'גבצלאלתמר3253



17-182:36:350:06:292:43:04TACCוניורס בנות 'גירקונינופר4251

עמק האושר15-162:29:290:05:352:35:04קדטיות קרןנועה1280

15-162:31:260:06:112:37:37TACCקדטיות גיסמרעמית2282

15-162:32:080:06:012:38:10TACCקדטיות אייזנברגעמית3281

15-162:40:040:06:152:46:19TACCקדטיות סדרסעמית4283

15-162:25:150:04:452:29:59XtriMקדטים רמוןעומר1215

15-162:25:150:04:482:30:03VELO CLUB YIZRAELקדטים האןליאור2211

15-162:25:290:05:202:30:48GCT - galilee cycling teamקדטים פורתעמיחי3216

15-162:25:560:04:582:30:54TACCקדטים רייקאביב4200

המסלול -15-162:26:540:05:082:32:02x-teamקדטים שרביטיואב5206

15-162:26:460:05:252:32:11IGP-Israel go proקדטים דותןרון6217

15-162:27:290:05:122:32:41VELO CLUB YIZRAELקדטים אביבליאם7212

15-162:27:220:05:282:32:50Israel Dynamoקדטים מילניצקי פירסטאהוד8201

רוכבי קריות15-162:27:210:05:342:32:55קדטים רייפראילי9203

15-162:27:470:05:282:33:16city cycling clubקדטים נווהרועי10218

15-162:28:240:05:272:33:50IGP-Israel go proקדטים גולדשטייןאור11202

15-162:28:550:05:402:34:35TACCקדטים לייבויובל12208

15-162:29:290:05:492:35:17TACCקדטים גולצמןשגיא13220

15-162:30:120:05:582:36:10VELO CLUB YIZRAELקדטים אורטלאלון14204

עמק האושר15-162:31:030:05:422:36:45קדטים לויןנוה15213

Dropsדרופס 15-162:34:160:05:462:40:03קדטים חייםנועם16214

עמק האושר15-162:35:560:06:052:42:00קדטים קרןיובל17210

רוכבי אשכולות30-393:50:390:05:083:55:47 2גברים רמה פוקמןאמיתי1305

30-393:50:330:05:173:55:50EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה הנונאיל2309

30-393:52:110:05:313:57:42Israel Dynamo 2גברים רמה כהןעמר3310

עצמאיים30-394:08:110:05:254:13:35 2גברים רמה סדיקובדניאר4306

5303GIANCARLOPERAZZI מועדון ללא חברי איגוד30-394:24:550:05:524:30:47 2גברים רמה

40-493:47:480:05:233:53:11500WATT 2גברים רמה אלדרנמרוד1328

Dropsדרופס 40-493:52:060:05:213:57:27 2גברים רמה אביבימיכאל2327

40-493:58:530:05:194:04:12Israel Dynamo 2גברים רמה מוסקוביץ בולדוראמיל3324

40-494:00:220:05:424:06:04GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אבו סאלחולן'ג4325

מועדון ללא חברי איגוד40-494:14:350:05:294:20:04 2גברים רמה אסוליןיוסף5326



40-494:28:540:05:594:34:53EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה גבאריןעדנאן6329

50-593:45:460:05:033:50:48IGP-Israel go pro 2גברים רמה צחוררן1370

50-593:45:560:05:093:51:05GCT - galilee cycling team 2גברים רמה גבאיליאור2361

50-593:46:460:05:123:51:58IGP-Israel go pro 2גברים רמה סספורטהשרון3372

50-593:47:560:05:103:53:06IGP-Israel go pro 2גברים רמה קניגבועז4355

50-593:48:220:05:293:53:51IGP-Israel go pro 2גברים רמה אגיביובל5358

50-593:50:080:05:103:55:19Israel Dynamo 2גברים רמה ארןניר6365

50-593:49:540:05:323:55:26Israel Dynamo 2גברים רמה שנהרערן7367

Dropsדרופס 50-593:58:420:06:474:05:29 2גברים רמה דינראלק8354

50-594:03:460:05:174:09:03Israel Dynamo 2גברים רמה ברונרוטיצחק9359

מועדון ללא חברי איגוד50-594:09:040:05:294:14:33 2גברים רמה דרוגקובסרגיי10366

ארכיון50-594:18:220:00:004:18:22 2גברים רמה דיקשטייןרן11371

50-594:17:320:05:224:22:54GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אברהםצבי12368

50-594:20:230:06:054:26:28EPIC Cycling Club ECC 2גברים רמה עמארמוניר13362

60+3:51:330:05:253:56:58GCT - galilee cycling team 2גברים רמה אולשנסקיגילי1402

60+3:52:070:05:463:57:54IGP-Israel go pro 2גברים רמה ברנררוברט2404

60+3:58:150:05:334:03:48IGP-Israel go pro 2גברים רמה נחוםמיקו3403

המסלול -60+4:09:300:05:224:14:52x-team 2גברים רמה רכטראמנון4401

ארכיון60+4:37:050:06:034:43:08 2גברים רמה שפראלון5400

17-295:45:580:07:055:53:03TACC 3גברים רמה רוזנפלדטל1408

המסלול -40-494:10:330:05:354:16:07x-team 3גברים רמה אפלעודד1409

50-593:59:160:05:304:04:47IGP-Israel go pro 3גברים רמה פולקאנריקה1411

Dropsדרופס 50-594:09:110:05:244:14:35 3גברים רמה שטיינמןאמיר2410

50-594:18:450:05:254:24:10IGP-Israel go pro 3גברים רמה בננסוןדרור3413

Dropsדרופס 50-594:44:370:05:474:50:24 3גברים רמה שיכמןגיל4412

50-595:45:580:06:305:52:28TACC 3גברים רמה רוזנפלדצור5414

מסטרס חיפה60-694:43:200:05:594:49:19 3גברים רמה ניצןאלכס1415

עצמאיים4:48:200:05:434:54:04טנדם גבריםכהןשי1418

עצמאיים5:28:500:05:435:34:33טנדם גבריםבנטלאופיר2416



19+3:47:540:05:283:53:22IGP-Israel go pro 1נשים רמה זאוררבקה1503

19+3:51:370:04:523:56:29Israel Dynamo 1נשים רמה סופריאליפעת2556

19+3:52:070:05:293:57:35IGP-Israel go pro 1נשים רמה דגןיעל3501

19+3:51:560:05:453:57:42CSC 1נשים רמה מרגליתורד4500

19+4:03:170:05:394:08:55GCT - galilee cycling team 1נשים רמה זהוהרזאן5504

19+4:07:380:05:464:13:24Israel Dynamo 1נשים רמה כהןשרון6505

עצמאיים19+4:29:390:05:524:35:31 1נשים רמה לונדצ׳לסי7502

Dropsדרופס 30-394:40:030:06:134:46:16 2נשים רמה גלהרגולדי1530

המסלול -40-494:20:040:06:064:26:10x-team 2נשים רמה סמדרורד1536

40-494:40:390:06:224:47:01Israel Dynamo 2נשים רמה עוזידניאל2535

40-494:46:170.0042150.203026IGP-Israel go pro 2נשים רמה בצלאלמיה3537

ארכיון50+4:25:470.0046050.189175 2נשים רמה שפר-וולףתהילה1542


