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1720171711172017136עופר אבניר,  אבזריון , מזור הנדסה,  The Rideבר נוב94
13171315201517110מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהגיא נורסלע11

81011101010111585דלב מוטוספורט,  דבון צ'רישי ספקטור108
151301317111584מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהגיל זרקו33
20202060סוף סלע47
2011151157דלב מוטוספורט, אביב סוכנויותרון קדשאי6

96107DNF1042"מאיר"  הונדה ישראל/קבוצת המרוצים HRC/צמיגי מישלין/fox head israelיובל גוטמן75
820DNF1341"מאיר"  הונדה ישראל/קבוצת המרוצים HRC/צמיגי מישלין/fox head israelגיא דוברובסקי51
1079632דלב מוטוספורטשי אביגדור45
891330אורי פרג רואי76

111526אמיר וייצמן212
58922הראל היימן17
13922ליגל אופנועים tm racing israelיהב פייגין21
7916נתנאל זיו10
Putoline, I Moto1515 ,יבואנית שרקו לישראל  HM MOTORSירון יעקובוביץ57

1313בועז סאסי310
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2020202017202020157דלב מוטוספורטדן מיה88
17171715DNF1717100"מאיר"  הונדה ישראל/קבוצת המרוצים HRC/צמיגי מישלין/fox head israelנמרוד חמו4

151515171577מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהתומר שמש25
101001313151374"מאיר"  הונדה ישראל/קבוצת המרוצים HRC/צמיגי מישלין/fox head israelחן כהן35
1313131352טל אייזנבנד9

991111DNF40דלב מוטוספורטשגב דן12
1171533ירון יעקובוביץ57
0151732סער יעקב84
2020דלב מוטוספורט, אביב סוכנויותרון קדשאי6

1111רוני רגף146
88גל חסון32

808משה כהן217
66אורי פרג רואי179
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2017202017171720148מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהיונתן לוי22
17201717202020131דלב מוטוספורט,  יוחננוף,  צאמפ פאקטורי,  צמיגי מישלין,  שמני פוטולייןזיו כרמי7

1315151515131517118ד.ל.ב מוטוספורט, מובילי מעונה, סוכנות קיק סטארטדרור כהן16
1501313DNF151369מוטוסייף לאופנועים , מסגריית אקספרסאריאל שלי15
11101132דלב מוטוספורטשי אביגדור45
131326תאמר כנעאן64
111021דלב מוטוספורטשגב דן12
99ירון לוגסי14
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KTM20202020201720137 ציוד ואביזרים -  KTM ISRAELבועז סאסי310
8171717201517111טל נטפים ברמה ליגל אופנועים tm racingרז עידן259
15171015151517104אוהלינס ישראל , זיו מערכותענבר זלינגר460
911913131065מטרו מוטור ,  5racingעומר רוזנבלום263
21510132060מאיר הונדהדור תורג'מן141
171313750איתי גרואג110
516210111146אלון טייר138
1110111143גל מיה37

101525יהלי דנון223
77822עומר קלנר222
91322עוז הימן120
840416ירין כהן267
1515בן שור475
6814עוז נהוראי656
1313אופיר ואזה241
60511גל אזולאי123
05611טל אבטליון390
01111איציק למברוזו147
99רן יוחאי100
3339בן קדמי207
09DNF9אורי בן עמי206
88עידו קליין169
77עוז היימן197
55סאו נפסו143
44ניב סבן404
044איתן יואל800
22שקד כהן182
112אורי עזרא203
00שלו ווקנין132
00רון פרידריך211
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17111115202094עולם מוטורי I-motoעמית מלול225
202020151792אסף וייסבקר304
1013151553עוז נהוראי656
131591552אור פלס183
13132046ה.מ ישראל יבואנית שרקו לישראלברששת נתנאל126
1117937גל יעקב95

201737אורן כפיר221
1791036רובי גולן213
152035אופיר ואזה241
11111335נועם בטיטו70

8131031דלב מוטוספורט צאמפ פאקטורי אמאטל אבטליון390
171027ניר שחם444
71724יעקב דדיה198
01717אלדר ג'ובני999
1111גל מיה37

1010אופיר ליבוביץ297
99אמיר אבו מוך161
99אלעד ששון69

88מעין חמוי150
66גבי פלוטקין318

סה"כסבב 8 - פצאלסבב 7 - יער דבירהסבב 6 - משאבי שדהסבב 5 - קריית אתאסבב 4 - גבעת המורהסבב 3 - יער בלפורסבב 2 - שדה תימןסבב 1 - יער כרמיםנותני חסותשםמספר
15171517171711109יבואנית שרקו לישראל HM Motorsעמית שטרן79

171317202087עופר אבנירמג'ד נעיים336
1320DNF202073יבואנית שרקו לישראל HM Motorsמוחמד נעיים337
20202060בן זינגר190
1115151758תומר גבעתי205
131510DNF38צ׳אמפ פאקטורי ,  פוטו אלואןסמי עותמאן189
151732ישראל בוזגלו89

111122כרמאווי מוחמד284
101020ליאור יוסף321
1515יוחאי גנז139
1515יבואנית שרקו לישראל HM Motorsדוד גונטז'194
1313מאור אברהם299
1313ג'ואד אבו פרחה995
1313שירן פרוחי163
1111לירון פאדל777
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1720DNF2013202020130מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהמתן ניר109
13151717151513105מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהצחי בני28

1315101113171796דלב מוטוספורטרונן מדיאל125
151120820579דלב מוטוספורטיוסי גוטמן111
20171713DNF67מאיר חברה למכוניותאוריה כרמלי121
9661511956מטרו מוטור,  בטא ישראל,  ארנב אנרגיהאיציק קלנר56

907151748דלב סטומפ SPYשאולי חמוי745
711101139מוריס ובנותיותום קול199
10109938דרור כהן519
8781336ברק דודאי71
6101531אברהים אלחמידי62

131023עמית גול901
111122אדי קלדס130
8816שלומי אקטע86
99רפאל קבסא65

88יעקב כהן930
77ארז זנדברג317
77רמי צמח72

66עופר בנימין228
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1320131320171717130דלב מוטוספורטארז מלמן77

17151715DSQ2020104מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהאור זרקו666
2002020DSQ15DSQ75מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהאופיר קייסי צמח27

בן אלמגור251
KTM  Israel, IN MOTO COL GIGI, Champ Factory, Michelin,  WP 

Suspension, PutoLine, HGS Official, VHM, Fox Head, Oakley, CrossBox 
Lap Timing, MotoSeat

151717DSQ49

17DSQ2037אכרם אלחמידי220
1515ליגל Tm racingאלון יוסף165
1313גלב פורמנוב158
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1715DNF1717151715113בורגר סלון,  אגדירמעין עוזיאל115

2020202020100ליאור ארצי4
131015111013151198דודי שמואל25
15171751596993רון רוזנבויים84

20202060מעין חמוי246
1388131759דרור אופנועיםעידו לובטון32

8771021751עילאי בן דהן118
1315DNF11847ג.ע שירותי שדהרן שמאי517
TM RACING ISRAEL11116DNF13546איתמר ברדה243
REGEV910983746עדן רגב65
9101332מוסך בן יהודההדר מדיאל85
13922תומר שחר30
77822יהלי טל19
854421יואב כהנוביץ'13
111021דלב מוטוספורטעומר כהן44
114318מטרו מוטור - הבית לאופנועים בישראל, רועי שלומי – Dirt Bike Academyאביב גרינברג24

7916רון צדיק172
1111מעיין מרום12
1111חגי סמץ35
6511שי לוגסי18

1010דדיה קרוסשון אופשטיין922
66אורי שטרק338
04DNF15קארל האשול23
22סהר שמעוני77

11שחר פרל611
11DNF0
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2020171713171520139איתי וינברג109
131320208202017131מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהשי אשכנזי48
15911132015178108מטרו מוטור - הבית לאופנועים בישראל, רועי שלומי – Dirt Bike Academyיותם גרינברג6

1117131115131191אוריין רוזנבוים246
15151581063אוראן אוחנה100
17101010956יותם עוזיאל888
11681111754אביהו סיני26

AGT LTD101010131154עומר שהם666
AGT LTD8799639גיא שהם777
8991339נדב ברדה34
1717דלב מוטוספורטעומר כהן44

1515עופרי ירחי238
racing7613 103אימרי יוסף אברגל40
99נהוראי דוידה57
77מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהרוי ניניו94
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810131013151584שליו אגמי199
7920172073עופרי ירחי238
6131013111164דור שמאי715
20172057עומר כהן44
15201752נהוראי דוידה57
15172052אוריה אלדר9

11151541רוי ניניו94
11131741נבו בזה184
172037נדב ברדה34

578DSQ1333ירין קסנטיני103
6111532ליאם פלח7

991129רועי סבגי22
11718גיא גולדשטיין46

1717עומר שהם666
1313גיא שהם777
48DNF12נועם שוורץ157

1010נדב גרינברג8
1010איתמר עמר28
99אורי סבג89
257יהונתן סבג21

33ליאל רומנוב160
DNF0ארבל מרום39

סופר ג'וניורס מתחילים

סופר ג'וניורס מקצועית

                  אליפות ישראל באנדורו 2019

E1 מקצועית

E2 מקצועית

E3 מקצועית

C1 עממית

C2 עממית

C3 עממית

סניורים

ג'וניורס מקצועית

ג'וניורס מתחילים


