
דירוג ליגת אופניים תשפ״ב
מועדוןמקום 3מועדוןמקום 2מועדוןמקום 1קטגוריה

Long-M45יזרעאלתומר ויינראסא תל אביבנועם רבידחבל מודיעיןעמית ויינר
Long-OpenVytenis Benetisטכניון כרמלמעיין לויעמק חפרעומר גרדילב השרון מנשה

ShortWomenלב השרון מנשהתמר מייר-גורחבל מודיעיןרוני ממלוק
Short-M45חבל מודיעיןגיל שכטרגלילשלומי כהןלב השרון מנשהעופר גרנט
Short-M60לב השרון מנשהאריק שורחבל מוגיעיןשמעון שומרוניחבל מודיעיןאיתי שחורי

Short-Open
דירוג ליגת שטח

מועדוןמקום 3מועדוןמקום 2מועדוןמקום 1קטגוריה
D12אסא תל אביביערה סגלחבל מודיעיןענבל טויגאסא תל אביבהדר חלבה

D14Aגלילשירה זילברמן-טישלרחבל מודיעיןעופרי יעקביהשרוןיעל כספי
D14Bעמק חפרמיקה סלעלב השרון מנשהרונה גרנט
D16Aאסא תל אביבתמר חלבהאסא תל אביביעל רבידלב השרון מנשהגאיה מצפון
D16B
D18Aיזרעאלגאיה שדמיחבל מודיעיןעינב שביב
D18B
D21Aגלילבר זריהןהשרוןבר קלקשטייןיזרעאלעומר סט
D21Bגלילקטרינה יופהיזרעאלגאיה אילןגלילמיכל שקד
D21Cלב השרון מנשהנעה ברבינגאסא תל אביבמאיה מצגראסא טכניון חיפההילה איילי
D35גלילטטיאנה שצרבניןאסא תל אביבאניה גרינברגראשון לציוןלודמילה גלוזשטיין
D40חבל מודיעיןקרן הלחמיאסא תל אביביעל סגלאסא תל אביבנעמי רביד
D45לב השרון מנשהענת מאירחבל מודיעיןמיכל שביבלב השרון מנשהתמר מייר-גור
D50לב השרון מנשהענת שחר-נוימןגלילאורית ריינהרץהשרוןשרון נוסבוים
D55גלילטניה סיאיילבהשרוןיעל ליפמןיזרעאלנעמה זילברשטיין
D60גלילזהבה לוינקרוןטכניון כרמלסופיה מאירקוביץאסא טכניון חיפהסבטלנה סטפנוב

D65Aגליללובוב לפושנראסא תל אביבדליה רבידחבל מודיעיןליסה משלי



D65Bחבל מודיעיןצפי נטיף
D75יזרעאלרוני דה-קוסטהלב השרון מנשהאנדרה קוצר
H12עמק חפריותם סופרעמק חפרניר גפןעמק חפרזכר פולויאן

H14Aטכניון כרמלניב יקיראסא תל אביביואב בר-גדטכניון כרמלרונן שוב
H14Bעמק חפרנועם רוטשילדעמק חפרליאור ברוך
H16Aאסא תל אביבשי שפרלב השרוןשחר יוגבהשרוןיובל קלקשטיין
H16Bגלילארירל צינדרגלילבר מעיןגלילדרור ריינהרץ
H18Aטכניון כרמלמעיין לויגליליהונתן לוינסוןעמק חפרסהר אשל
H18Bלב השרון מנשהאלדד עפרון
H21Aחבל מודיעיןאיתי מנורלב השרון מנשהפלג מצפוןיזרעאלניצן יסעור
H21Bחבל מודיעיןדביר שכטריזרעאלעמר כחלעמק חפריקיר גולדנר
H21Cחבל מודיעיןיואב בן-דורהשרוןנדב קלקשטייןאסא טכניון חיפהאורי דבש
H35Aאסא תל אביבזף סגליזרעאלניר יסעורהשרוןדניאל גריף
H35Bראשון לציוןיואב שטייןאסא תל אביבליאור קרולגלילאלכסנדר קוזלוב
H40גלילדן צ׳יזיקיזרעאלתומר ויינרלב השרון מנשהחגי לדרר
H45עמק חפרסיון יוגבלב השרון מנשהאליק אבידןראשון לציוןולרי גלוזשטיין

H50Aלב השרון מנשהאדי כצמןלב השרון מנשהעופר גרנטחבל מודיעיןאלי סרגה
H50Bלב השרון מנשהדן סרוקהגלילשלומי סלומוןהשרוןשי כספי
H55יזרעאלשי סטיזרעאלאיציק עמרגלילפבל יופה

H60Aלב השרון מנשהדוידי סגלהשרוןרפי הימןחבל מודיעיןעמית ויינר
H60Bלב השרון מנשהיונתן בר-יהודהאסא טכניון חיפהולרי סטפנובלב השרון מנשהעזרא ברקאי
H65ראשון לציוןשלמה רזאסא תל אביבדורון קינרחבל מודיעיןאבנר הלחמי
H70גלילעופר אביטליזרעאליעקב אילןראשון לציוןישראל קורנברג
H75לב השרון מנשהצביקה דודלזקיזרעאלעוזי שווייצרראשון לציוןיונתן דביר

דירוג ליגת מאוץ
מועדוןמקום 3מועדוןמקום 2מועדוןמקום 1קטגוריה

D12חבל מודיעיןנגה הלחמיחבל מודיעיןענבל טויגאסא תל אביבהדר חלבה
D14Aגלילשירה זילברמן-טישלרהשרוןיעל כספי



D14Bעמק חפרמיקה סלעחבל מודיעיןנופר ידפתלב השרון מנשהרונה גרנט
D16Aגלילירדן לויאסא תל אביבתמר חלבהלב השרון מנשהגאיה מצפון
D16B
D18Aיזרעאלגאיה שדמיחבל מודיעיןעינב שביב
D18B
D21Aטכנעון כרמלמארינה מאירקוביץהשרוןבר קלקשטייןיזרעאלעומר סט
D21Bאסא טכניון חיפהנועה נוימןאסא תל אביבמעיין אליאסיזרעאלגאיה אילן
D21Cאסא ירושליםליהי ארידוראסא תל אביבמאיה מצגריזרעאלגל יסעור
D35גלילטטיאנה שצרבניןאסא תל אביבאניה גרינברגראשון לציוןלודמילה גלוזשטיין
D40חבל מודיעיןקרן הלחמיאסא תל אביבנעמי רבידאסא תל אביביעל סגל
D45לב השרון מנשהדפנה יוגבחבל מודיעיןעדי ויסמןלב השרון מנשהתמר מייר-גור
D50לב השרון מנשהענת שחר-נוימןהשרוןשרון נוסבויםגלילאורית ריינהרץ
D55חבל מודיעיןחגית וייסהשרוןיעל ליפמןיזרעאלנעמה זילברשטיין
D60חבל מודיעיןרות אלושאסא טכניון חיפהסבטלנה סטפנובטכניון כרמלסופיה מאירקוביץ

D65Aאסא תל אביבדליה רבידגליללובוב לפושנרחבל מודיעיןליסה משלי
D65Bחבל מודיעיןצפי נטיף
D75יזרעאלרוני דה-קוסטהלב השרון מנשהאנדרה קוצר
H12טכניון כרמללירדן שינדלרעמק חפריותם סופרעמק חפרזכר פולויאן

H14Aחבל מודיעיןאיתי אוחנהטכניון כרמלרונן שובאסא תל אביבפבל קלניצקי
H14Bעמק חפרדרור גיירגלילכליל סולאג׳עמק חפרליאור ברוך
H16Aלב השרון מנשהשחר יוגבאסא תל אביבשי שפרהשרוןיובל קלקשטיין
H16Bגלילבר מעיןגלילאריאל צינדרגלילדרור ריינהרץ
H18Aטכניון כרמלמעיין לויגליליהונתן לוינסוןעמק חפרסהר אשל
H18Bלב השרון מנשהאלדד עפרוןלב השרון מנשהעדו ברן
H21Aלב השרון מנשהרותם יוגביזרעאלרותם יסעורלב השרון מנשהפלג מצפון
H21Bלב השרון מנשהמעין יוגבחבל מודיעיןדביר שכטרעמק חפריקיר גולדנר
H21Cגלילרגב אברהםאסא ירושליםיואב מה-טובחבל מודיעיןיואב בן-דור
H35Aיזרעאלניר יסעוראסא תל אביבנועם רבידאסא תל אביבזף סגל



H35Bלב השרון מנשהמולי מלכאראשון לציוןיואב שטייןאסא תל אביבליאור קרול
H40לב השרון מנשהרביב יוגבטכניון כרמלתומר כהןלב השרון מנשהחגי לדרר
H45ראשון לציוןולרי גלוזשטייןלב השרון מנשהאליק אבידןעמק חפרסיון יוגב

H50Aחבל מודיעיןרן שביבלב השרון מנשהכצמן אדילב השרון מנשהעופר גרנט
H50Bלב השרון מנשהדן סרוקהגלילשלומי סלומוןהשרוןשי כספי
H55חבל מודיעיןנתי שמעיזרעאלאיציק עמרגלילפבל יופה

H60Aיזרעאלאביחי ביארחבל מודיעיןעמית ויינרהשרוןרפי הימן
H60Bחבל מודיעיןתלם איתיאלאסא טכניון חיפהולרי סטפנובלב השרון מנשהעזרא ברקאי
H65השרוןרמי ליפמןגלילג׳ים פרישפלסאסא תל אביבדורון קינר
H70גלילעופר אביטלראשון לציוןישראל קורנברגיזרעאליעקב אילן
H75השרוןמינסקי מנחםהשרוןאריה קלקשטייןלב השרון מנשהצביקה דודלזק


