
H1569810:35:08100.0חבל מודיעיןאיתי אוחנה

0:35:1299.8אס"א תל אביבפבל קלניצקי6983

0:42:2982.7זכר פוליאן

0:51:1868.5אס"א תל אביבעידן ורבין5673

0:58:5159.7חבל מודיעיןאיתן אבנון6760

H1858090:44:31100.0חבל מודיעיןעמית ליאור

0:46:4395.3חבל מודיעיןאלון שחורי5913

HO35820:34:48100.0חבל מודיעיןגל איזביצקי

0:36:0196.6גליליוני לוינסון6381

0:36:3395.2עמק חפריקיר גולדנר2959

0:39:5387.3השרוןעמרי נוסבוים5335

0:39:5387.3חבל מודיעיןאורן שפירא4377

0:40:5385.1אס"א ירושליםדניאל רז רוטשילד4000

0:41:5283.1יזרעאלעומר סט6317

0:42:5681.1אס"א ירושליםיואב מה טוב2966

0:45:0677.2אסא טכניוןמרינה מאירקוביץ'3778

0:46:0775.5עמק חפראלכס ליפוביץ'3084

0:46:1375.3חבל מודיעיןיואב בן דור5412

0:49:1570.7אס"א תל אביבאוהד ליכטנשטיין4469

0:49:3170.3חבל מודיעיןדניאל שחורי5348

1:05:0253.5לב השרון-מנשהכפיר רימברג6888

MPעמק חפרסהר אשל6685

MPהשרוןאלון כהנא4214

MPאס"א תל אביבויקטור שטמפלר6973

H4033090:35:49100.0אס"א תל אביבזף סגל

0:38:5392.1אס"א תל אביבנועם רביד1651

0:39:3990.3השרוןאבי מלץ1700

0:40:3188.4אס"א תל אביבאמיר חלבה4239

0:43:3582.2ראשון לציוןולרי גלוזשטיין6428

0:44:2680.6ראשון לציוןדניאל שרון5170

0:46:1177.6חבל מודיעיןליאור הלחמי1007

0:47:1575.8חבל מודיעיןרן שביב5565

0:47:4575.0אס"א תל אביבארתור טייטר6369

0:49:5971.7אס"א תל אביבגיל גרינברג3209

0:50:2871.0גלילגיל רינת3349

0:51:0670.1אס"א תל אביבשי מיש6351

חיפהשוהם



0:53:5566.4חבל מודיעיןגיל שכטר1169

0:55:0565.0השרוןניר קלקשטיין5116

0:55:2864.6אס"א תל אביבאילן גלזר3549

0:55:4864.2גלילשלומי כהן3198

0:55:5364.1השרוןמור יפה6064

0:56:3763.3חבל מודיעיןאנדרי איגנטוב4006

0:58:4261.0חבל מודיעיןעופר יודפת1755

0:58:5160.9חבל מודיעיןירון נחושתן3145

0:59:4460.0אס"א תל אביבחגי אלעד1214

1:01:4758.0אס"א תל אביבאפק גול3544

1:01:5957.8ראשון לציוןשחר ארד3446

1:04:0855.8השרוןשרון נוסבוים4842

1:06:4353.7חבל מודיעיןמשה מנור2784

1:11:4549.9השרוןיצחק נוסבוים4841

1:12:4749.2לב השרון-מנשהעמית חדד2146

1:13:1648.9חבל מודיעיןאיל ליאור6100

1:13:2648.8השרוןאיתן כהנא4211

1:15:5747.2השרוןשאול שפי2604

1:21:2444.0חבל מודיעיןעופר זיינפלד6283

1:28:4540.4חבל מודיעיןיהודה גוטמן2797

1:37:0636.9אס"א תל אביבמשה רביד2489

MPלב השרון-מנשהאדי כצמן3054

MPיזרעאלאילן צוק3055

MPלב השרון-מנשהאיתן עפרון6949

MPחבל מודיעיןאלון סלפק6658

MPאס"א תל אביבעודד ורבין673

MPאס"א תל אביבפבל לויצקי1918

H5513420:35:38100.0לב השרון-מנשהזיו נוימן

0:38:2292.9חבל מודיעיןאיתן עמיעז2730

0:38:4592.0לב השרון-מנשהדוידי סגל440

0:39:3789.9חבל מודיעיןאיתי שחורי5349

0:40:3088.0חבל מודיעיןעמית ויינר471

0:44:2780.2השרוןמודי בוכבינדר4805

0:44:4079.8יזרעאלצפריר מינצר4797

0:45:1378.8אס"א תל אביבדורון קינר12

0:45:3478.2יזרעאלשי סט5020

0:46:5975.8חבל מודיעיןשמוליק רגב820

0:48:3873.3השרוןשי כספי833

0:49:0972.5יזרעאלארז ארד4243



0:49:3771.8חבל מודיעיןפיני יופה6196

0:50:4570.2יזרעאלמאיר בן שטרית605

0:51:2569.3חבל מודיעיןיוסי לוי1116

0:51:2569.3ראשון לציוןשלמה רז1095

0:57:4361.7אס"א תל אביבקובי מצגר4394

0:58:1261.2אס"א טכניוןולרי סטפנוב3862

1:03:4455.9אס"א תל אביבמשה שלו6326

1:08:2252.1לב השרון-מנשה צביקה דודלזק7

1:08:2352.1חבל מודיעיןנועם מאירי3734

1:11:1750.0השרוןחגי אשל4203

1:12:4149.0אס"א תל אביברון פלוטקין4120

1:20:2644.3חבל מודיעיןיובל משלי273

1:24:3542.1עמק חפרבועז מורג1465

DNFחבל מודיעיןאבי בר3563

DNFחבל מודיעיןאבי פנפיל4210

MPאס"א תל אביבולדימיר פדוסין5224

MPעמק חפרגיורא גולדהרט3613

H7031910:50:14100.0גלילעפר אביטל

0:50:2699.6גליל שמואל אשר1995

0:50:3499.3ראשון לציוןדני פארן4027

1:01:1682.0אס"א תל אביבאלכס פרידמן2599

1:07:2674.5השרוןאריה קלקשטיין6732

MPיזרעאליעקב אילן21

MPראשון לציוןמיכאל נצר184

MPגלילשמואל אבוגני2717


