
H15 ממוצעקצרמסלול

0:35:1299.80:29:16100.00:29:4888.50:35:2385.00:26:28100.094.7א תל אביב"אספבל קלניצקי6983
0:38:5067.90:34:5686.10:35:4074.276.1א תל אביב"אס גד-יואב בר6329
0:51:1868.50:46:1063.40:42:4470.467.4א תל אביב"אסעידן ורבין5673
0:35:08100.0100.0חבל מודיעיןאיתי אוחנה6981
0:30:05100.0100.0טכניון כרמלרונן שוב6807
0:29:4398.50:26:22100.099.2השרוןיובל קלקשטיין5675
0:42:2982.782.7עמק חפרזכר פולויאן7006
0:39:5673.373.3יזרעאליהל שורץ6040
0:36:3072.572.5א תל אביב"אסיונתן יעקובוביץ7116
0:40:3372.272.2גלילדרור ריינהרץ5937
0:45:4763.963.9מנשה-לב השרוןשלו לדרר6117
0:44:3859.159.1יזרעאלעמית סמוביץ6472
0:58:5159.70:50:2858.058.8חבל מודיעיןאיתן אבנון6760
0:46:0457.20:53:1456.556.9א תל אביב"אסדן מיש7024
MPטכניון כרמל6807

H18 ממוצעבינונימסלול

0:44:31100.0100.0חבל מודיעיןעמית ליאור5809
0:39:02100.0100.0יזרעאלעומר נאוה6676
0:38:36100.0100.0א תל אביב"אסשי שפר6279

Alexander Klyukin0:42:16100.0100.0
Ilya Lvov0:46:4690.490.4

0:47:56100.00:49:2678.189.0א טכניון חיפה"אסאופיר גור6390
0:44:4786.286.2א תל אביב"אסיואב שלו5944
0:45:3484.784.7א תל אביב"אסמקסים טייטר6369
0:46:4395.30:51:1475.385.3חבל מודיעיןאלון שחורי5913

HO ממוצעארוךמסלול

0:23:0397.00:37:27100.00:37:48100.099.0חבל מודיעיןאיתי מנור3058
0:25:4486.90:38:1997.70:37:5199.994.8א תל אביב"אסאלון זורע5705
0:36:0196.60:36:2787.40:24:3790.991.6גליליהונתן לוינסון6381
0:35:3689.50:25:2987.80:40:3592.389.8יזרעאלאייל גילה5028
0:36:3395.20:39:1381.20:29:2975.984.1עמק חפריקיר גולדנר2959
MP0:40:1979.00:26:1985.00:46:1281.181.7השרוןאלון כהנא4214
0:39:5387.30:40:0379.50:29:2076.381.0השרוןעמרי נוסבוים5335
0:43:2673.30:28:2178.90:42:4587.679.9א תל אביב"אסטל זורע5706
0:31:0971.80:45:0383.10:47:5179.078.0א תל אביב"אסשחר שפר5723
0:40:5385.10:46:3168.50:33:1667.20:53:2670.172.7א ירושלים"אסדניאל רז רוטשילד4000
0:46:0775.50:47:4466.70:31:2171.30:48:2477.472.7עמק חפר'אלכס ליפוביץ3084
0:22:22100.0100.0מנשה-לב השרוןרותם יוגב5997
0:33:0696.20:23:1096.596.4מנשה-לב השרון פלג מצפון6019
0:23:2095.995.9יזרעאלניצן יסעור4094
0:34:0793.493.4יזרעאל רתם יסעור5058
0:34:5691.291.2מנשה-לב השרוןסלע זמיר5899
0:34:48100.00:40:3978.489.2חבל מודיעיןגל איזביצקי3582
0:42:0689.089.0גלילאבנר אסף3128
0:31:51100.00:28:5177.588.8יזרעאל מתן עברי5997
MPMP0:26:0385.985.9עמק חפרסהר אשל6685
0:39:5387.30:45:5581.684.4חבל מודיעיןאורן שפירא4377
0:28:4277.90:42:2788.283.1חבל מודיעיןדביר שכטר3501
0:38:4182.30:44:4983.682.9א תל אביב"אסרוי קצפ5701
0:38:3982.482.4טכניון כרמלרועי אלפרט6099
0:42:5681.181.1א ירושלים"אסיואב מה טוב2966
0:41:0177.70:45:4881.879.7יזרעאלרותם לנס4982
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0:41:5283.10:32:1569.476.2יזרעאלעומר סט6317
0:49:5375.175.1טכניון כרמליובל ברג2801
0:31:0172.10:49:2075.974.0טכניון כרמלדן אסא4868
0:43:4172.972.9א טכניון חיפה"אס אורי דבש4848
0:30:4672.772.7טכניון כרמלמעיין לוי6170
0:49:3170.30:50:0974.772.5חבל מודיעיןדניאל שחורי5348
0:45:0677.20:46:5767.872.5א טכניון חיפה"אס'מרינה מאירקוביץ3778
0:30:5572.372.3א טכניון חיפה"אס'יבגני מאירקוביץ4002
0:44:5271.00:33:1767.269.1טכניון כרמלאיל רונן4397
0:46:1375.30:52:1461.068.1חבל מודיעיןיואב בן דור5412
0:33:2566.966.9יזרעאלליעד לוי4777
0:33:2666.966.9חבל מודיעיןאביעד אריאל5143
0:49:1570.70:52:0461.265.9א תל אביב"אסאוהד ליכטנשטיין4469
0:34:1065.565.5יזרעאליגאל ויינר4886
0:38:0158.858.8מנשה-לב השרוןדולב לום5664
1:03:5258.658.6מנשה-לב השרוןמתן ליאור7131
0:58:5354.154.1טכניון כרמלגל מתתיהו5614
1:05:0253.553.5מנשה-לב השרוןכפיר רימברג6888
0:59:3953.453.4א טכניון חיפה"אסמעוז חנן5998
MPא תל אביב"אסויקטור שטמפלר6973

MPיזרעאלירון ארצי5759

DNFטכניון כרמל אופיר רובין5651

H40 ממוצעארוךמסלול

0:38:5392.10:42:07100.00:28:3193.20:47:1495.30:42:52100.096.1א תל אביב"אסנועם רביד1651
0:40:3188.4MP0:51:3087.40:45:3394.190.0א תל אביב"אסאמיר חלבה4239
0:47:1575.80:49:0885.70:31:1585.00:51:2383.482.5חבל מודיעיןרן שביב5565
0:43:3582.20:34:4076.60:53:0184.90:49:4186.382.5ראשון לציוןולרי גלוזשטיין6428
0:50:5482.70:37:5270.20:51:5086.80:51:1683.680.8א טכניון חיפה"אסדמיטרי קוזנצוב4879
0:50:0984.00:59:1875.91:00:4970.576.8חבל מודיעין שאול ויסמן5105
0:47:4575.01:00:3074.40:54:4578.375.9א תל אביב"אסארתור טייטר6369
0:49:5971.70:56:0875.00:40:4165.30:56:2179.90:52:4481.374.6א תל אביב"אסגיל גרינברג3209
MP0:58:4271.70:36:4372.41:01:4672.972.3א תל אביב"אספבל לויצקי1918
0:55:4864.20:56:1874.80:37:5969.91:02:0672.570.4גלילשלומי כהן3198
0:51:0670.10:54:1577.60:43:4160.81:02:4171.870.1א תל אביב"אסשי מיש6351
0:43:5760.41:00:0674.90:57:3774.469.9א תל אביב"אסגד-יזהר בר6458
0:55:5364.11:01:5268.1MP1:00:3374.31:03:1767.768.6השרוןמור יפה6064
1:03:3566.21:15:2359.70:57:4174.366.8חבל מודיעיןנתי שמע3989
0:59:4460.01:05:5064.01:02:4271.865.2א תל אביב"אסחגי אלעד1214
0:55:2864.61:05:3164.30:59:3544.657.8א תל אביב"אסאילן גלזר3549
1:13:2648.8MP0:38:3868.81:20:3655.957.8השרוןאיתן כהנא4211
1:04:0855.81:17:1054.60:57:3946.11:16:0659.253.9השרוןשרון נוסבוים4842
1:11:4549.91:10:2559.81:02:0442.81:18:4354.551.7השרוןיצחק נוסבוים4841
1:12:4749.21:25:1049.51:33:4648.048.9מנשה-לב השרוןעמית חדד2146
1:21:2444.01:29:1247.21:43:2543.51:21:0152.946.9חבל מודיעיןעופר זיינפלד6283
0:35:49100.00:26:34100.0100.0א תל אביב"אסזף סגל3309
0:39:3990.30:45:01100.095.2השרוןאבי מלץ1700
MP0:50:0489.9MP89.9יזרעאלאילן צוק3055
0:50:4088.888.8א תל אביב"אסנמרוד כהן1925
MPMP0:52:1386.286.2יזרעאלתומר ויינר549

MP0:54:0183.383.3מנשה-לב השרוןאדי כצמן3054
0:54:0483.383.3עמק חפרסיון יוגב6321
0:55:0481.781.7א תל אביב"אסנדב ניב6765
0:44:2680.680.6ראשון לציוןדניאל שרון5170
0:52:0380.90:35:1675.378.1יזרעאלאביחי ביאר1797
0:46:1177.677.6חבל מודיעיןליאור הלחמי1007
0:54:5576.70:34:3376.976.8גליליניב ריינהרץ522

0:39:5166.70:56:0280.373.5גלילעוזי אבנר1084
1:02:5971.51:01:4469.471.5א תל אביב"אסגיל אליאס6309
0:37:2671.071.0טכניון כרמלעדו ברית1226
0:50:2871.00:59:3470.770.8גלילגיל רינת3349

ראשון לציון תל מונדנצרתחיפהשוהם



0:55:0565.00:58:5671.568.2השרוןניר קלקשטיין5116
0:39:5366.666.6עמק חפרונוק'דמיטרי פרצ3015
0:53:5566.466.4חבל מודיעיןגיל שכטר1169
1:06:2663.463.4השרוןמיכאל קליימן3337
0:56:3763.31:07:4663.363.3חבל מודיעיןאנדרי איגנטוב4006
1:07:0862.762.7גלילאריה יעקבי6993
0:43:3461.061.0השרוןמודי בוכבינדר4805
0:58:4261.061.0חבל מודיעיןעופר יודפת1755
0:58:5160.90:59:4471.860.9חבל מודיעיןירון נחושתן3145
0:44:2159.959.9יזרעאלאסף אשכנזי3417
0:44:2259.959.9גלילרז אימבר2421

0:44:2859.759.7מתן עפרון
1:11:4758.758.7עמק חפר אלדד לוי3533
0:45:2558.558.5שלו פלדמן2206
1:01:4758.0MP58.0א תל אביב"אסאפק גול3544
1:01:5957.8MP57.8ראשון לציוןשחר ארד3446
MP1:19:0456.956.9מנשה-לב השרוןאיתן עפרון6949
1:06:4353.71:23:0850.752.2חבל מודיעיןמשה מנור2784
1:13:1648.948.9חבל מודיעיןאיל ליאור6100
1:15:5747.21:24:2449.948.5השרוןשאול שפי2604
1:03:1342.042.0טכניון כרמל'סופיה מאירקוביץ3778
1:28:4540.440.4חבל מודיעיןיהודה גוטמן2797
1:37:0636.936.9א תל אביב"אסמשה רביד2489
MP0חבל מודיעיןאלון סלפק6658

MP0א תל אביב"אסעודד ורבין673

MP0טכניון כרמלנגיב נסראלדין4372

H55 ממוצעבינונימסלול

0:35:38100.00:41:30100.00:26:00100.00:36:22100.0100.0מנשה-לב השרוןזיו נוימן1342

0:38:4592.00:48:4485.20:42:54100.092.4מנשה-לב השרוןדוידי סגל440

0:38:2292.90:44:2993.30:30:2085.70:40:4189.490.3חבל מודיעיןאיתן עמיעז2730

0:39:3789.90:47:5986.50:29:2788.30:54:2278.90:40:4889.186.6חבל מודיעיןאיתי שחורי5349

0:45:1378.80:50:5981.40:49:4886.10:44:1882.182.1א תל אביב"אסדורון קינר12

0:44:2780.20:50:2882.20:48:0189.30:47:2776.682.1השרוןמודי בוכבינדר4805

0:46:5975.80:59:5669.20:55:5976.673.9חבל מודיעיןשמואל רגב820

0:50:4570.20:56:1573.80:37:4368.90:58:0173.971.7יזרעאלמאיר בן שטרית605

0:44:4079.81:03:1765.60:52:2969.371.5יזרעאלצפריר מינצר4797

0:48:3873.3MP1:04:2966.50:50:4071.870.5השרוןשי כספי833

0:49:0972.50:58:5270.50:42:0961.70:59:4871.769.1יזרעאלארז ארד4243

0:49:3771.81:03:1165.70:36:1671.70:58:1162.567.9חבל מודיעיןפיני יפה6196

1:24:3542.11:32:4344.81:04:2040.41:30:2047.543.7עמק חפרבועז מורג1465

0:42:55100.0MP100.0עמק חפרונוק'דמיטרי פרצ3015
0:37:1097.897.8עופר גרנט

0:44:3193.293.2השרון רפי הימן3039

0:40:3088.088.0חבל מודיעיןעמית ויינר471

0:47:5886.586.5עמק חפרונוק'דמיטרי פרצ3015

0:50:2285.285.2מנשה-לב השרוןדרור צפורי1751

0:51:4482.982.9חבל מודיעיןרועי מנדל3375

0:53:1780.580.5מנשה-לב השרוןדן וולשטיין3453

0:36:1671.70:49:4086.479.0טכניון כרמלאילן דן4419

0:45:3478.278.2יזרעאלשי סט5020

0:54:2676.2MP76.2יזרעאלדרור מלמד4378

0:57:2272.372.3יזרעאלאסף אשכנזי3417

0:57:3172.272.2יזרעאלזיו גילה5012

1:00:0871.371.3חבל מודיעיןאיתיאל תלם3336

1:01:5469.369.3יזרעאלשרון רינת3259

0:51:2569.369.3חבל מודיעיןיוסי לוי1116

0:52:3469.269.2חבל מודיעיןעופר יודפת1755
0:53:4167.767.7ראשון לציוןחן נירן

0:38:5366.966.9יזרעאלאריה יבסייב4921

1:03:0765.865.8טכניון כרמלסרחיו פישמן3388

ראשון לציון תל מונדנצרתחיפהשוהם



1:05:1865.765.7חבל מודיעיןמשה מנור2784

0:55:4265.365.3א תל אביב"אסאילן גלזר3549

0:51:2569.31:09:3659.6MP64.5ראשון לציוןשלמה רז1095

1:05:0363.863.8השרוןרמי ליפמן4409

0:42:0161.961.9טכניון כרמליריב ארידור146

0:57:4361.761.7א תל אביב"אסקובי מצגר4394

0:58:1261.261.2א טכניון"אסולרי סטפנוב3862

1:03:4455.91:06:5364.160.0א תל אביב"אסמשה שלו6326

DNF1:01:1759.359.3חבל מודיעיןאבי פנפיל4210

MP1:12:3157.21:01:1259.458.3עמק חפרגיורא גולדהרט3613

1:13:5258.158.1השרוןוורן גרין514

1:13:0056.856.8יזרעאלגדעון חזן4267

1:17:2255.555.5השרוןשאול שפי2604

1:14:5155.455.4א תל אביב"אסמשה רביד2489

1:17:5453.353.3השרוןאלישע יעקבי3741

1:08:2252.152.1מנשה-לב השרון צביקה דודלזק7

1:08:2352.152.1חבל מודיעיןנועם מאירי3734

1:12:4149.01:19:2354.051.5א תל אביב"אסרון פלוטקין4120

1:11:1750.050.0השרוןחגי אשל4203

1:20:2644.31:35:4543.343.8חבל מודיעיןיובל משלי273

1:49:2337.91:02:5241.439.6גלילשמואל אוסטר366

1:09:5637.237.2טכניון כרמלישראל וגנר4633

MPMPא תל אביב"אסולדימיר פדוסין5224

DNFחבל מודיעיןאבי בר3563

H70 ממוצעקצרמסלול

0:42:24100.00:46:24100.00:34:08100.0100.0ראשון לציוןישראל קורנברג1759

MP0:49:31100.00:42:4099.40:51:3889.996.4יזרעאליעקב אילן21

0:50:14100.00:53:1887.10:47:4471.586.2גלילעפר אביטל3191

0:50:2699.60:51:5095.50:54:2977.81:00:2276.90:49:0369.683.9גליל שמואל אשר1995

MP0:53:4192.20:46:0991.91:04:0672.40:44:5676.083.1גלילשמואל אבוגני2717

0:46:3491.11:03:4172.90:46:5672.778.9א תל אביב"אסמשה רביד2489

1:01:1682.01:07:3373.31:02:4174.00:45:5374.475.9א תל אביב"אסאלכס פרידמן2599

0:50:3499.399.3ראשון לציוןדני פארן4027

0:53:3592.492.4השרוןוורן גרין514

0:57:1881.081.0טכניון כרמלדוד ברג3130

1:01:5175.075.0חבל מודיעיןיובל משלי273

1:02:3374.274.2עמק חפרגיורא גולדהכט3613

1:05:5270.470.4עמק חפרעודד לוין2212

0:59:0978.40:58:2058.568.5מנשה-לב השרון צביקה דודלזק7

1:07:2674.51:27:1856.765.6השרוןאריה קלקשטיין6732

1:28:2856.00:54:1363.059.5השרוןמנחם מינסקי603

1:20:5657.30:57:5958.958.1השרוןחגי אשל4203

MP2:19:0024.624.6ראשון לציוןמיכאל נצר184

ראשון לציון תל מונדנצרתחיפהשוהם


