
Class Rank Result Leg.1 Name Leg.1 Result Leg.2 Name Leg.2 Result Leg.3 Name Leg.3 Result מועדון
open 1 1:34:52 יוגב רותם 0:32:13 סלע זמיר 0:33:40 ערן סגל 0:28:57 לב השרון מנשה
open 2 1:40:25 דניאל גריף 0:32:26 אלון כהנא 0:39:45 ארם יעקובי 0:28:14 השרון
open 3 1:41:52 זף סגל 0:32:19 עודד ורבין 0:36:06 אלון זורע 0:33:26 אסא תא
open 4 1:42:13 גל איזביצקי 0:32:10 איתי מנור 0:28:29 עמית יצחקי 0:41:32 חבל מודיעין
open 5 1:42:41 מופז שמואלי 0:38:55 עמר כחל 0:37:38 ניצן יסעור 0:26:07 יזרעאל
open 6 1:56:36 דרור אוזן 0:36:58 אמיר צור 0:44:25 יבגני סיווטוב 0:35:12 עמק חפר
open 7 2:04:02 אחיהו ויסר 0:49:05 יבגני מאירקוביץ 0:39:54 יובל ברג 0:35:02 טכניון כרמל
open 8 2:05:38 חן שמואלי 0:43:52 ניר יסעור 0:35:22 אורי דבש 0:46:23 יזרעאל
open 9 2:10:28 אלעד בביוף 0:44:48 יואב מרימר 0:48:12 עומר שוח 0:37:27 עמק חפר
open 10 2:13:50 חגי לדרר 0:36:21 מתן עין דר 0:51:27 רועי גרנט 0:46:01 לב השרון מנשה
open 11 2:14:20 דניאל שחורי 0:47:06 אליק אבידן 0:48:21 רעי גוטמן 0:38:53 חבל מודיעין
open 12 2:16:49 אורי ברקן 0:47:20 טל גלילי 0:36:07 אור יאיר 0:53:21 אסא חיפה טכניון
open 13 2:20:45 ליאור הלחמי 0:50:15 אלי סרגה 0:40:32 רן שביב 0:49:56 חבל מודיעין
open 14 2:24:49 גיל שכטר 0:54:56 שאול וייסמן 0:51:01 שקד רגב 0:38:52 חבל מודיעין
open 15 2:28:38 שחר שפר 0:38:25 נועם מנור 0:56:07 יואב וינשל 0:54:05 אסא תא
open 16 2:37:57 אמיר חלבה 0:46:53 דור הראל 1:02:16 אלון הולנדר 0:48:46 אסא תא
open 17 2:48:04 הלל בר אהרוני 1:14:06 ג׳וש גפן 0:49:03 תומר כהן 0:44:55 טכניון כרמל
open 18 2:56:23 סלבה גלברדבסקי 0:59:33 דניאל רז רוטשילד 0:55:13 מור יפה 1:01:36 השרון
open 19 2:56:39 שליו פלדמן 0:48:04 ירון ארצי 1:01:06 רן דבש 1:07:28 יזרעאל
open 20 2:58:26 יואב מה טוב 0:49:13 עדו סירוטה 1:10:30 שאול נצר 0:58:42 אסא ירושלים
open 21 2:59:21 יוחאי שפי 0:51:22 אנטון לבד 0:51:36 זיו קלדרון 1:16:22 אסא תא
open 22 3:00:13 דהר אור 0:44:02 אורן שפירא 1:00:45 רונן מעוז 1:15:24 אסא חיפה טכניון
open 23 3:06:27 אבי בר 1:21:29 אנדריי איגנטוב 0:48:49 יוני יעקבי 0:56:08 חבל מודיעין
open 24 3:13:13 תומר פניני 0:44:05 יונתן ניסים 1:07:26 ניצן בן נר 1:21:41 באר שבע
open 25 3:14:18 שהם אגוזי 1:12:09 ים שדמי 0:58:00 גיא יוחנן 1:04:08 יזרעאל
open 26 3:25:14 ירון סיטבון 1:16:21 אביב יוגב 0:52:57 גיורא מצפון 1:15:54 לב השרון מנשה
open 27 3:26:28 מיכאל בולוטני 1:21:27 שי זלצר 1:14:51 פבל לויצקי 0:50:10 גליל
open DISQ אסף אבנר 0:31:49 אלכסנדר קוזלוב DISQ איל פרי 0:46:35 גליל
open DISQ דניס זדקוב DISQ ניר קלקשטיין 0:49:47 אשל ליפמן 0:35:35 השרון
open DISQ מאור פרנטר 1:16:27 ליאור אייל 1:51:55 רון טוויג DISQ חבל מודיעין
open DISQ חגי בר הלוי 1:24:52 DISQ אסא ירושלים
open DISQ שחר ליעד 0:46:01 עופר גרנט DISQ אלון אפרת 1:14:34 לב השרון מנשה
open DNS DNS DNS DNS לב השרון מנשה
open DISQ 0:44:57 0:43:00 אלכס ליואביץ DISQ עמק חפר
open DISQ רון הונרפלד DISQ עמק חפר
open DISQ עומר גרנות 1:35:29 גילי אליאס 1:36:33 יניב קליימן DISQ אסא תא
open DNS DNS DNS DNS אסא תא
open DISQ נועם ריף 0:50:38 גיא רק 1:16:46 אופק גול DISQ אסא תא
open DISQ דניאל שרון DISQ יואב שטיין 0:54:32 בוריס זקר 1:06:31 ראשל״צ
open DNS DNS DNS DNS
seniors 1 1:56:00 נתי שמע 0:38:30 איתי שחורי 0:38:02 אורי קוצר 0:39:26 חבל מודיעין
seniors 2 2:01:22 אביחי ביאר 0:38:17 איציק עמר 0:38:01 צפריר מינצר 0:45:04 יזרעאל
seniors 3 2:04:21 ציפורי דרור 0:41:05 דן וולשטיין 0:46:37 דוידי סגל 0:36:39 לב השרון מנשה
seniors 4 2:13:29 עוזי אבנר 0:40:55 0:49:55 פבל יופה 0:42:38 גליל
seniors 5 2:15:31 דורון קינר 0:52:17 גיל גרינברג 0:44:07 גיא גלילי 0:39:06 אסא תא
seniors 6 2:24:33 יעקב אילון 0:49:47 שי סט 0:43:55 אריה יבסייב 0:50:50 יזרעאל
seniors 7 2:26:00 אבנר הלחמי 0:48:54 ניסים מזרחי 0:49:26 ירון נחושתן 0:47:38 חבל מודיעין
seniors 8 2:28:31 נחמן אש 1:00:04 אלישע יעבוקי 0:44:45 איתן כנהא 0:43:41 השרון
seniors 9 2:46:45 שלמה רז 0:56:01 ישראל קורנברג 0:46:33 חן נירן 1:04:11 ראשל״צ
seniors 10 2:47:20 אילן גלזר 0:49:18 ולדימיר פדוסין 0:44:31 אלכס פרידמן 1:13:31 אסא תא
seniors 11 2:49:59 שי כספי 1:05:19 מודי בוכינדר 0:51:24 רפי הימן 0:53:14 השרון
seniors 12 2:50:29 יואב לוז 1:10:16 אבנר ציפורי 0:44:12 יונתן בר יהודה 0:56:00 לב השרון מנשה
seniors 13 2:54:23 עפר אביטל 0:52:11 יוסי שקד 0:57:28 אשר פלוט 1:04:43 גליל
seniors 14 2:57:15 אשר שמואלי 0:49:27 דרור מלמד 1:17:00 גדעון חזן 0:50:47 יזרעאל
seniors 15 3:07:15 שמואל רגב 1:01:12 פיני יפה 0:52:40 יובל משלי 1:13:21 חבל מודיעין
seniors 16 3:24:28 דוד ברג 1:03:25 עמירן ברקוביץ 0:55:22 זיו שינדלר 1:25:40 טכניון כרמל
seniors 17 3:35:14 איל נתנאל 1:31:14 יוסי לוי 0:57:05 משה מנור 1:06:55 חבל מודיעין
seniors 18 3:37:00 אהוד דפני 1:26:17 וורן גרין 1:05:19 רן בלגלי 1:05:23 השרון
seniors 19 3:39:45 זהבה לוינקרון 1:25:17 לובוב לפושנר 1:11:19 סמיון גופשטיין 1:03:09 גליל
seniors 20 3:48:22 יובל אברהם 1:27:19 ארי פנפיל 1:17:51 איתי מורד 1:03:11 חבל מודיעין
seniors 21 4:06:16 שאול שפי 1:19:45 איציק נוסבוים 1:19:59 מנחם מינסקי 1:26:31 השרון
seniors 22 4:06:36 יוגב דפנה 2:00:24 אפרת ירון 0:53:16 אנדרה קוצר 1:12:55 לב השרון מנשה
seniors 23 4:30:49 מושה רביד 1:33:51 רון פלוטקין 1:56:36 קובי מצגר 1:00:21 אסא תא
seniors DISQ יוסי שחר 1:51:16 שימי חובב DISQ יהודה גוטמן 1:12:14 חבל מודיעין
seniors DISQ 2:10:40 1:31:57 DISQ חבל מודיעין
seniors DISQ יוסי פאר 1:27:38 עמוס קוצר DISQ אלישע אולייניק 1:26:39 לב השרון מנשה
seniors DISQ מוטי שור 0:51:37 עזרא ברקאי 0:46:34 צביקה דודלזק DISQ לב השרון מנשה
seniors DISQ עודד לוין 0:57:11 גיורא גולדהרט 0:48:02 בועז מורג DISQ עמק חפר
seniors DISQ יונתן דביר 1:25:42 דני פארן DISQ גדעון כפרי 1:12:12 ראשל״צ

ונוק'דמיטרי פרצ סלב ליזרגוב'ואצ

ים פרישפלס'ג



women 1 1:27:03 קטרינה יופה 0:27:30 מיכל שקד 0:29:11 בר זהרין 0:30:20 גליל
women 2 1:35:10 טל אל מרגלית 0:30:49 רונה שקד 0:30:25 סבטלנה סטפנוב 0:33:55 אסא חיפה טכניון
women 3 1:47:11 אניה גרינברג 0:30:43 איריס רביד 0:37:31 מיה מצגר 0:38:56 אסא תא
women 4 1:51:41 קרן זיו 0:30:10 לידי שינדלר 0:43:17 סופיה מאירקוביץ 0:38:13 טכניון כרמל
women 5 1:52:25 יעל גרנות 0:47:49 נועה עבודי 0:30:54 עינב קוצר 0:33:41 חבל מודיעין
women 6 1:53:00 טל פריד 0:46:15 נרי פיין 0:35:33 מרינה מאירקוביץ 0:31:10 אסא חיפה טכניון
women 7 2:01:55 נעמי רביד 0:47:12 איה ובמן 0:42:10 יעל סגל 0:32:32 אסא תא
women 8 2:04:49 גל יסעור 0:29:28 נעמה זילברשטיין 0:46:02 ענבר יסעור 0:49:18 יזרעאל
women 9 2:05:37 נועה נוימן 0:26:39 ענת נוימן 0:44:31 דפנה נוחמן 0:54:26 לב השרון מנשה
women 10 2:06:20 שרון נוסבוים 0:41:42 נטע דפני 0:34:57 יונה הימן 0:49:40 השרון
women 11 2:25:42 0:51:49 0:48:08 0:45:44 חבל מודיעין
women 12 2:55:05 מאיר ענת 0:55:20 נעה ברבינג 0:56:33 שחר זמיר 1:03:11 לב השרון מנשה
women 13 2:58:14 אסיה ורבין 0:50:59 דליה רביד 1:02:28 1:04:45 אסא תא
women 14 3:00:20 אולגה סטרלין 0:51:22 טטאינה שצירבנין 0:43:47 טניה סיאלב 1:25:11 גליל
women 15 3:12:55 אידה איגנטוב 1:09:23 נופר מלכה 1:11:23 יעל רגב 0:52:08 חבל מודיעין
youth 16 3:25:36 עומר סט 1:16:25 מיה פלדמן 1:02:26 גאיה שדמי 1:06:44 יזרעאל
women 17 3:41:29 ענבר דה קוסטה 1:18:36 נעה ארצי 1:30:34 נורית שמואלי 0:52:17 יזרעאל
women 18 14:38:14 בת שבע גבע 3:43:14 אורטל ספיר 5:15:00 גילי טוויג DISQ חבל מודיעין
women DISQ רוני דה קוסטה בק 0:49:39 רון הוברפלד 1:29:24 מריה חנטקוב DISQ יזרעאל
women DISQ רותם יופיטר 0:27:17 נעם לוטם 1:14:41 נדיר שריד DISQ באר שבע
youth 1 1:03:07 מתן עברי 0:20:09 גל חורש 0:25:45 רתם יסעור 0:17:12 יזרעאל
youth 2 1:26:55 עומר ישראלי 0:25:02 חן הולנדר 0:31:23 טל זורע 0:30:29 אסא תא
youth 3 1:27:52 גלעד ירדן 0:20:18 מתן יוגב 0:32:51 נעם סלומון 0:34:41 עמק חפר
youth 4 1:30:32 בר קלקשטיין 0:39:40 נדב קלקשטיין 0:30:50 נדב נוסבוים 0:20:01 השרון
youth 5 1:30:33 אמיר מצפון 0:41:56 מעיין יוגב 0:24:49 פלג מצפון 0:23:47 לב השרון מנשה
youth 6 1:35:22 רז רובין 0:25:26 רועי זיגמונד 0:38:02 רועי אלפרט 0:31:53 טכניון כרמל
youth 7 1:40:27 אדר יבסייב 0:29:22 ענבר לוי 0:33:30 שחר דנק 0:37:34 יזרעאל
youth 8 1:44:57 עדי מינסקי 0:29:29 יובל קלקשטיין 0:41:45 עומרי נוסבוים 0:33:43 השרון
youth 9 2:00:11 אור אבידן 0:50:32 עופר מאירוב 0:30:06 אורן סרגה 0:39:32 חבל מודיעין
youth 10 2:05:13 ברק מינדל הוכמן 0:25:47 איליה לישנקו 0:41:02 בן ליבוביץ 0:58:23 גליל
youth 11 2:22:45 הגר ריף 0:51:05 ניצן שליו 0:56:52 יאנה טייטר 0:34:47 אסא תא
youth 12 2:25:54 מעין אליאס 0:50:40 יהל דגן 0:51:28 יואב שליו 0:43:44 אסא תא
youth 13 2:32:15 עידו ברן 0:56:24 שחר יוגב 0:50:43 רוזה ים 0:45:07 לב השרון מנשה
youth 14 2:43:15 הרניר דרור 0:54:33 טל אשד 0:57:04 מעין לוי 0:51:37 טכניון כרמל
youth 15 2:48:37 ענת סיפורים 1:17:13 שיאן טל מסינג 0:56:55 אביב טל 0:34:28 אסא תא
youth 16 2:53:29 יובל נוסוביצקי 0:43:40 יואב רביד 1:12:30 מתן שמוקלר 0:57:18 אסא תא
youth 17 3:45:01 איתן שחורי 1:12:14 אלון שחורי 1:09:48 איתמר הראל 1:22:57 חבל מודיעין
youth 18 1:11:48 צוף טייכמן 0:30:26 גלי איתן 0:41:22 עדו קאופמן טכניון כרמל
youth 19 0:58:57 יונתן לוינסון 0:58:57 אריאל סבו עוזי גולן 0:45:29 גליל
youth DISQ עינב שביב 0:56:04 אליה מנור 1:02:03 DISQ חבל מודיעין
youth DISQ מעיין מקביץ DISQ איתן כהן DISQ אור אליאש DISQ לב השרון מנשה
youth DISQ DISQ לב השרון מנשה
youth DISQ יעל רביד 1:42:23 שירי ימין DISQ תמרה שליו 1:21:00 אסא תא
youth DNS DNS DNS DNS אסא תא
youth DISQ שירה טסלר 1:01:14 איילת מרימס DISQ עמק חפר
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