
סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1נותן חסותשםמספר
Ktm42384436303335258228דן מיה88
4244042424244256256ירימי רייסינג  ,A.M.A MOTORSכריסטוס צגאראס79
32324032363438244212מטרו מוטור אייפון שמנים פרו סייקל רעננהעידו כרמון27
505005022172172דלב מוטוספורט יבואנית קטמ,  Fox,  Sella racingסוף סלע47

505050150150קורי נמט108

00504242134134מטרו מוטור, ארנב אנרגיה ופקטורי ריידרשחר בלולו12

״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת נמרוד דור8
FOX HEAD /צמיגי מישלין /HRC המירוצים

293303030122122

״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת דור עטיה10
FOX HEAD /צמיגי מישלין /HRC המירוצים

313436101101

zeta ,  cti3329319393  , אופנועים,  מטרו מוטור Rpmגיא אליתים22
3031319292דדיה קרוס הדרכות. מטרו מוטור. פנטיק,  סטומפ. Sm pro. Um. Pro-אריאל דדיה22
2726288181מטרו מוטור- טכנו סייקל- מאנקי פארטס- laret ls2מוטי אלקיים69

34346868״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת רוני רגף146

rr gz  ktm00313131 מוטופאןPro bikeאופיר ואזה241

סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1שםמספר
42404242473844295257מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהגיל זרקו33

״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת גיא דוברובסקי51
FOX HEAD /צמיגי מישלין /HRC המירוצים

34423950474436292258

25284331403834239214דלב מוטוספורטס,  דבון צ'רישי ספקטור108
A.M.A MOTORS31104238303033214204אליקו אוחנה100

23262833323235209186דלב, אמביל, מוטורייב, דנלופ ומשפחת מלמן האלופיםשי מנצור7

505005050200200דלב מוטוספורט יבואנית קטמ,  Fox,  Sella racingסוף סלע47

15162426272727162147ולדמן איתמר23

212122242324135135בן חביב36
342303836131131״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת רוני רגף146
2118011272727131131״מאיר״ חברה למכוניות ומשאיות יבואנית הונדה לישראל/ קבוצת אופיר ואזה241
36323028126126דדיה קרוס הדרכות. מטרו מוטור. פנטיק,  סטומפ. Sm pro. Um. Pro-אריאל דדיה22

23383423118118ד.ל.ב מוטוספורטהראל מלמן327

827286363הראל הימן17
30-03030עילי מיכאלי312

2202222-ניב סבן4
60066בר אברגיל54

סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1שםמספר
44505050474247330288עומר רוזנבלום26
2044044454045238238יועד זוהר אלקבץ80

23244040293438228205גל אזולאי121
3436034403135210210אושיק כהןירין כהן67
13283027242629177164יובל בנאי24
003626323132157157מטרו מוטור. Md moto. Ls2  לרט .מאור חגאי4

262430252227154154דלב מוטוספורט Ktm Israelאיתי אביבי14
3634032933144144פאר בילדינגבן אשמי20

32333731133133אוריאל אביטל289
3035289393מטרו מוטור - RPM אופנועיםנועה כהן7

Ehrlich & Fenster2224022259393דניאל ארליך99
50-0358585ניב סבן404
505050ניב סבן404
2214124848נועם רווח518
333333ק.ט.מ דלב מוטורספורטשי אביגדור45
272727יובל גוטמן75
222222טל אוחנה12

00222222אופיר קאזלר110
212121חן שטבינסקי111
202020חיים אברמוביץ144
00131313בר פרץ554
12-01212עמרי בשור215
10-01010רן יוחאי100

סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1שםמספר
50505050501428292278מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהמתן ניר15

44404042363631269238מטרו מוטור,  אופנועי שימי נתניהרמי ברנס169
38384442403134267236אברהים אלחמידי62
313236323133195195יריב לוי5

444240126126מאור אברהם74
47479494מרינוס צגרוס79

45479292דימיטריוס קרמידס189
384208080חיים אוחנה100
16-01616רובי מיכאלי312

סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1שםמספר

בן אלמגור5
KTM Israel, IN MOTO COL GIGI, Champ Factory Israel, Michelin, 

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

50505034444244314280

40444250254250293268ד.ל.ב. מוטוספורטארז מלמן77
38404240453738280243מגי ותוליאילי ביבי24
42323237384338262230מטרו מוטור,  ארנב אנרגיהאופיר קייסי צמח27
31302932343330219190אור זרקו66
28302929313231210182אכרם אלחמידי22
262626292929165165דודי שמואלי25

31343638139139תואם בע"מגלב פורמנוב101
00242424דדיה קרוסשון אופשטיין922

סה"כ אחרי הורדהסה"כסבב 8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1שםמספר
50504745364750325289ד.ל.ב. מוטוספורטאיתי וינברג109
44444740503240297265מטרו מוטור הבית לאופנועים בישראלשי אשכנזי48

40384038444742289251מטרו  / סוכנות אוחנהאוראן אוחנה100
29293331363636230201יותם גרינברג6

323433454034218218ברווז מוטורס Barvaz motorsנעם ביאלי142
3632323336169169אביהו סיני26

2933289090ליאל רומנוב160
30306060בן נהרי7

141414נעם ביאלי142

ג'וניורס

סופר ג'וניורס

               מוטוקרוס 2019

MX1 מקצועית

MX2 מקצועית
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