קלנדר מירוצים 2017 - 2018
מרוץ מוכר הנו מרוץ אשר קיבל אישור תו תקן מאיגוד האתלטיקה

מעודכן ליום 28.6.2018
תאריך

שם המרוץ

 02/09/2017מרוץ גלעד ה 13-רעננה

 05/09/2017מרוץ שליחים  5X5ק"מ  -בוטל

מרחק

שעת זינוק

מארגן

 5ק"מ

07:30

ריל טיימינג

 5X5ק"מ

18:00

איגוד האתלטיקה

 3/2/1ק"מ

07/09/2017

מרוץ הילדים אלתרמנס

07/09/2017

מרוץ חיפה אולטרה טרייל ה5-

 80/60/42/10ק"מ

08/09/2017

חצי מרתון פארק הירקון ה11-

 21.1ק"מ

19:00

5x5.runisrael.org.il

איגוד א"ק

http://www.realtiming.co.il/site/716

ריל טיימינג

08/09/2017
11/09/2017

מרוץ הנשים של ירושלים

 10/5ק"מ

כפיים

14/09/2017

מרוץ שליחים תנ"ך תש"ח ה5-

 200ק"מ

15/09/2017

מרוץ פתיחת עונה ליגה רצים בעבודה

07:00

03-5711575

מועצה אזורית מטה יהודה

07:15

כפיים

 8/4/2ק"מ

28/09/2017

ריצת סליחות

 18/12ק"מ

23:30

06/10/2017

מרתון התנ"ך

 42.2/21.1/10/5ק"מ

05:30

מרתון ישראל

06/10/2017

מרוץ נחל שורק ה8-

 10/5/2ק"מ

ריל טיימינג

https://www.wrun.co.il

http://www.realtiming.co.il/site/753
https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=4229
03-5711575
http://www.realtiming.co.il/site/748
052-8507535

info@shvoong.co.il

http://www.realtiming.co.il/site/712

06/10/2017

מרוץ הסמטה

 10/5ק"מ

פארק אריאל שרון  -רתם גינוסר

050-6500917

10/10/2017

מרוץ נהריה ה4-

 10/5ק"מ

עיריית נהריה  -תומר כהן

054-2169662

http://www.nahariyarun.com/

13/10/2017

מרוץ הר איתן ה 4-לזכר אלי פיפמן

 32/24/16/8ק"מ

06:00

שי פיפמן

058-4423802

info@pipman.co.il

14/10/2017

מרוץ גליל ים ה 34-ע"ש זיו גרוך

 10/5/2ק"מ

08:00

ריל טיימינג

 20/10/2017מרוץ גדרה 2017
20/10/2017

מרוץ בית יצחק ה4-

26/10/2017

היירוס אולטרה מרתון ירושלים 2017

 27/10/2017חצי מרתון אשכול גליל מערבי
מרוץ אשדוד  -אליפות ישראל ב 10-ק"מ
27/10/2017
מרוץ בוטל

 10/5/2ק"מ
 10/5/2ק"מ

בית יצחק

 80/50/21/12ק"מ

21:00

גולדפיש ארועים

http://www.realtiming.co.il/site/735
050-2106548

http://www.triplus.co.il/gedera

 21.1/10/5ק"מ

07:00

אשכול גליל מערבי  /אריק פרי

 10/5/2ק"מ

15:30

עיריית אשדוד  -בני חזקיה

27/10/2017

מרוץ כוכב יאיר

 10/5/2.5ק"מ

08:40

שטח  +כביש  -ניר כהן

050-2106548

https://live.4sport.co.il/registration/2240

28/10/2017

מרוץ גיא אלגרנטי

 10/5/3/2ק"מ

07:00

נימרוד דרייפוס

1-700-700-305

28/10/2017

מרוץ משגב ה35-

 15/10/5ק"מ

 31/10/2017מרוץ הלילה של תל אביב

שוונג

מועצה מקומית משגב
03-5711575

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
שוונג
מרוץ מוכר

ריל טיימינג
טרי פלוס

https://www.hum.co.il/

052-3177077

 10ק"מ

ריל טיימינג

גולדפיש

054-3269861

מרוץ מוכר

כפיים

http://www.4sport.co.il/beit-yitzhak/

http://ashdod.runisrael.org.il/

21:00

ריל טיימינג

בית יצחק

apperrypro@gmail.com

כפיים

כפיים

 http://www.biblemarathon.co.il/מרתון ישראל

http://events.shvoong.co.il/thealleyrace/

ניר כהן

מרוץ מוכר

http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/portal

ריל טיימינג
רן שילון

ריל טיימינג

 http://www.aradmasadarun.co.il/מרתון ישראל

ריל טיימינג

 5ק"מ

מרוץ מוכר

גולדפיש

https://runwithmoshe.co.il/%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9F-2017/
052-8241124
משה פרץ

מרוץ ערד  -מצדה לזריחה

 15/09/2017מרוץ כפר ורדים 2017

http://www.realtiming.co.il/site/688

ריל טיימינג

גולדפיש ארועים

 21.1/11ק"מ

 15/09/2017מרוץ בשביל הבנים הדרוזים

03-6486256

אלתרמנס  -פארק הרצליה

מרתון ישראל

 15/10/5ק"מ

טלפון

דואר אלקטרוני

מארגן משנה

מרוץ מוכר

מרוץ מוכר

מרוץ מוכר
טרי פלוס

info@shvoong.co.il

שוונג

http://misgavrun.co.il/

תאוצה

https://www.tlvnightrun.co.il

כפיים

 02/11/2017מרוץ המדרגות ה 15-של עזריאלי הלילה
מרוץ מודיעין ה - 13-אליפות ישראל ב10-
ק"מ
03/11/2017
 03/11/2017מרוץ ספארי רמת גן
03/11/2017

מרוץ "הנמר המעופף"

03/11/2017

מרוץ יובל ה3-

03/11/2017

מרוץ בת חפר ה19-

 3*1144מדרגות
 21.1/10/5/1.8ק"מ
 10/5ק"מ

שוונג

1-700-700-305

מתנ"ס סחלבים
08:40
המחלקה לספורט עיריית רמת גן-03 :
6753596 07:30

 15/10/5ק"מ

http://www.realtiming.co.il/site/743
http://www.realtiming.co.il/site/714

קיבוץ גבת

http://yuvalrun.com/

 12/5ק"מ

07:30

וועדת הספורט בת חפר

03/11/2017

חצי מרתון חיפה

 21.1/10/5/2.5ק"מ

06:30

גולדפיש ארועים

11/11/2017

מרוץ אייל ה16-

 15/5/2ק"מ

07:45

זהבה שמואלי

16/11/2017

מרוץ האוניברסיטה ה 8-ע"ש נועם גולדמן

17/11/2017

מרוץ להבים ה30-

17/11/2017

מרתון מדברי

17/11/2017

רצים בצבע  -מרוץ נט"ל לחיים בצבע

23/11/2017

מרוץ לזכרו של שחר תעשה

24/11/2017

מרוץ העגור אגמון החולה

24/11/2017

חצי מרתון השרון בתל מונד

 5ק"מ

ריל טיימינג

 10/5/3ק"מ

מתנ"ס להבים

 42.2/21.1/10/5ק"מ

מרתון ישראל
08:30

ריל טיימינג
ריל טיימינג

http://live.4sport.co.il/eventinfo/2354

 10.5/5.5/2ק"מ

 5/1.5ק"מ

http://events.shvoong.co.il/azrieli/

שוונג

http://www.bathefer.net/?p=10425
https://www.haifahalfmarathon.co.il/
050-8555864

http://eyalrun.co.il/

תאוצה
גן ספורט
גולדפיש

http://www.realtiming.co.il/site/744

ריל טיימינג

http://lehavim.runisrael.org.il/

איגוד א"ק

 http://desertrun.co.il/מרתון ישראל
1-700-700-305

info@shvoong.co.il

 10ק"מ
 21.1/10ק"מ

08:00

מרתון ישראל

 21.1/10/5/2ק"מ

08:45

כפיים

03-9016214

 http://agurrun.co.il/מרתון ישראל
kapaimactive@kapaim.co.il

01/12/2017

מרוץ בניה ה 12-בקרני שומרון

 10/5ק"מ

מתנ"ס קרני שומרון

http://www.realtiming.co.il/site/721

ריל טיימינג

01/12/2017

אליפות ישראל בחצי מרתון-עמק המעיינות

 21.1ק"מ

 08:05מ .אזורית עמק המעיינות -אלעד פשחור 054-5640522

 10ק"מ

מרוץ מוכר

http://maianotrun.co.il/

סוסיא ,דרום הר חברון  -אלי שפר

http://www.realtiming.co.il/site/751

ריל טיימינג
ריל טיימינג

13/12/2017

מרוץ מעלה אדומים ה3-

 10/5ק"מ

מתנ"ס מעלה אדומים

http://www.realtiming.co.il/site/739

15/12/2017

מרוץ יקנעם ה1-

 10/5ק"מ

מתנ"ס יקנעם

http://www.realtiming.co.il/site/761

ריל טיימינג

 10/5/2ק"מ

מועצת מעיליא  -שרונה שלו מאייר

050-6952112

http://www.realtiming.co.il/site/763

ריל טיימינג

עיריית הוד השרון  -ניסים יצחק

050-7375291

http://www.realtiming.co.il/site/756

ריל טיימינג

20:00

 29/12/2017מרוץ הוד השרון ה9-

 10/5ק"מ

08:30

29/12/2017

מרוץ התחתונים ה7-

 10/5ק"מ

09:15

05/01/2018

מרתון טבריה ה41-

 42.2/21.1/10ק"מ

עיריית טבריה  +איגוד האתלטיקה

19/01/2018

מרוץ הבית ה 3-לזכר עומר מנוס

 21.1/10/5ק"מ

26/01/2018

מרוץ ירוחם ה 5-בין מכתש לאגם

 10/5ק"מ

26/01/2018

מרוץ עיר האבות ה10-

מרוץ מוכר

http://tachtonim.zav-menia.org/
03-9016214

 http://tiberiasmarathon.com/מרתון ישראל

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/738

ריל טיימינג

מועצת ומתנ"ס ירוחם

http://www.realtiming.co.il/site/750

ריל טיימינג

 21.1/10/5/2ק"מ

08:00

מועצה אזורית קרית ארבע

http://www.realtiming.co.il/site/795

ריל טיימינג

02/02/2018

מרוץ ראשון לציון  -אל' ישראל ב 15-ק"מ

 15/5ק"מ

07:30

עיריית ראשון לציון  -שמשון גמליאל

http://rlz.runisrael.org.il/

איגוד א"ק

09/02/2018

מרוץ נתיבות ה2-

 10/5ק"מ

http://www.realtiming.co.il/site/764

ריל טיימינג

09/02/2018

מרוץ לוד ה5-

16/02/2018

אליפות ישראל במרוצי שדה

 10/5/2ק"מ

054-6728533

מ.ס.נתיבות
08:30

מאיר אליהו  -עיריית לוד

1-700-700-305

08:00

איגוד האתלטיקה

03-6486256

http://events.shvoong.co.il/lodrun/
cc.runisrael.org.il

מרוץ מוכר

כפיים

 10/5ק"מ

22/12/2017

מרוץ מוכר

משפחת תעשה  -פרדסיה

מתנ"ס באר יעקב

Christmas Run 2017

מרוץ מוכר

שוונג

http://www.realtiming.co.il/site/774

 11/12/2017מרוץ הלפיד בסוסיא ע"ש דרור ויינברג

מרוץ מוכר  -לא
כולל  2.5ק"מ

זהבה

ריל טיימינג

 24/11/2017מרוץ באר יעקב ה1-

מרוץ מוכר  -לא
כולל  1.8ק"מ

שוונג
איגוד א"ק

מרוץ מוכר

מרוץ מוכר

מרוץ מוכר
מרוץ מוכר

 10/5ק"מ

ריל טיימינג
כפיים

03-5711575

עיריית ירושלים  -סימון אברהם

053-7769727

עיריית כפר סבא  -מח' הספורט

1-700-700-305

16/02/2018

מרוץ אור יהודה ה6-

23/02/2018

מרתון  SAMSUNGתל אביב

 42.2/21.1/10/5ק"מ

09/03/2018

מרתון ווינר ירושלים

 42.2/21.1/10/5ק"מ

07:00

 10ק"מ

07:30

 10/03/2018מרוץ כפר סבא ה28-

עיריית ראש העין

https://www.realtiming.co.il/site/802

ריל טיימינג

16/03/2018

מרוץ ראש העין ה8-

 10/5/2ק"מ

08:15

16/03/2018

מרוץ גליל עליון ה4-

 15/5ק"מ

07:45

שי בית הלוי  -אגודת אתלטיקה גלילית

16/03/2018

מרוץ רעננה ה29-

 10ק"מ

08:25

עיריית רעננה

16/03/2018

מרוץ נס ציונה ה33-

 10/5/2ק"מ

שוונג

17/03/2018

מרוץ עין גדי 2018

 30/21.1/10/5/2ק"מ

מועצה אזורית תמר

17/03/2018

מרוץ האביב ה 33-ע"ש גל לוינסון

17/03/2018

מרוץ עומר ה37-

 10/5/2ק"מ

052-4286537
1-700-700-305
1-700-700-305

טרי פלוס

050-2106548

http://www.triplus.co.il/omer

21/03/2018

מרוץ הנשים של תל אביב

23/03/2018

מרוץ מזכרת בתיה ה6-

 10/5/2ק"מ

07:15

עומרי דמלין

052-6685747

 10/3.5ק"מ

מועצה איזורית מטה אשר  -לירז גפני

050-6952118

23/03/2018

מרוץ בנימין ה9-

 10/5ק"מ

05/04/2018

מרוץ לכיש ה2-

 10/5/2ק"מ

13/04/2018

מרוץ עמק חפר לזכר רז גוטרמן

 10/5/2ק"מ

13/04/2018

מרוץ סביון ה10-

 10/5/2ק"מ

מחלקת הספורט מועצה מקומית סביון

13/04/2018

מרוץ אליצור השומרון ה 7-ע"ש גלעד זר

 10/5ק"מ

מתנ"ס שומרון

 30ק"מ

מרתון ישראל

03-9016214

13/04/2018

מרוץ נוה עמיאל ה 3-שטח

 10/5/2ק"מ

ניר כהן

050-2106548

13/04/2018

מרוץ רמלה ה1 -

 10/5/2ק"מ

שוונג

1-700-700-305

14/04/2018

מרוץ צהלה ה11-

 10/5ק"מ

שוונג
מרב לוי

050-8756511

 20/04/2018מרוץ שפיר ה8-
26/04/2018

מרוץ שליחים הר לעמק 2018

27/04/2018

מרוץ שוהם חבל מודיעין

28/04/2018

מרוץ הרצליה לזכר יוסי אבני

 30/04/2018מרוץ הלילה של באר שבע
04/05/2018

אליפות ישראל בריצת הרים  -בוטל

04/05/2018

מרוץ חופים סולגאר נתניה

 04/05/2018מרוץ ברנר ה - 3-נדחה ל12.10.18-

 10/5/2ק"מ

07:00

https://www.life-run.co.il/MenuDefault.aspx?id=5386

 10/5/2ק"מ
 10/5ק"מ
 12/9/6ק"מ
 15/10/5/2ק"מ
 10/5ק"מ

07:30

http://gwr.runisrael.org.il/

שוונג

טרי פלוס
כפיים
דמלין

מרוץ מוכר

לירז גפני

מרוץ מוכר

מעלה מכמש

http://www.realtiming.co.il/site/768

מחלקת ספורט לכיש

https://www.realtiming.co.il/site/771

ריל טיימינג

http://www.heferace.com/

4SPORT

מרוץ מוכר

http://live.4sport.co.il/eventinfo/2403

4SPORT

מרוץ מוכר

מועצה אזורית עמק חפר  -יובל קלנר

שוונג
07:00

mbrun.runisrael.org.il

שוונג

ריל טיימינג

054-3269743

http://www.realtiming.co.il/site/736

עמותת "מרוץ הר לעמק"
 10/5/2.5ק"מ

info@shvoong.co.il

אריק דורין  -אגודת ספורט רמת השרון

 12/8/4ק"מ

 13/04/2018מרוץ הרי הגעש בגולן

info@shvoong.co.il

050-8555867

20:00

מרוץ מוכר

http://www.galilrace.com/

aric@sport-hasharon.co.il

כפיים

08:00

http://events.shvoong.co.il/kfarsaba/
http://www.realtiming.co.il/site/725

10/03/2018

 23/03/2018מרוץ לרוץ ברוח טובה

https://jerusalem-marathon.com/

שוונג

מתנ"ס אבן יהודה

מרוץ אבן יהודה ה10-

 21.1/5/2ק"מ

http://www.tlvmarathon.co.il/

טרגט מרקט

מרוץ מוכר

כפיים

ריל טיימינג

 10/5/2ק"מ

07:30

http://www.realtiming.co.il/site/746

ריל טיימינג

מרוץ מוכר
מרוץ מוכר  -למעט
 5ק"מ

1-700-700-305

טרי פלוס
info@shvoong.co.il

שוונג

http://events.shvoong.co.il/tzahala/

שוונג

meravlevi79@gmail.com

info@shvoong.co.il
http://www.realtiming.co.il/site/740

כפיים

03-5711575

איגוד האתלטיקה  +מועצה משגב

03-6486256

מועצה איזורית ברנר

 http://marathonisrael.co.il/מרתון ישראל

http://www.mountain2valley.org/m2v/portal

ריל טיימינג

עירית נתניה

ריל טיימינג

https://www.lightrun.org.il/Maps.aspx?Id=5426
http://mrc.runisrael.org.il/
https://www.solgarunetanya.co.il/sign/
http://www.realtiming.co.il/site/760

שוונג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

כפיים
משגב
זינוק
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

10/05/2018

מרוץ טלמונים ה11-

 11/05/2018מרוץ התבור ה66-

 10/5/2ק"מ

18:45

 11/5.5ק"מ

06:45

 10/5ק"מ

קיבוץ דליה

11/05/2018
12/05/2018

מרוץ דליה 2018

 10/5/1.2/1ק"מ

17/05/2018

מרוץ כהילה ה1-

 10/5ק"מ

18/05/2018

 18/05/2018מרוץ הכפר ה5-
24/05/2018

מרוץ הלילה של מיתר

 25/05/2018מרוץ גני תקווה וקרית אונו ה1-
26/05/2018

מרוץ משמר הנגב ה6-

30/05/2018

מרוץ בית שמש

 31/05/2018מרוץ לילה אשדוד 2018

ארי מובסוביץ
מתנ"ס גבעת שמואל  -יצחק סמו

מרוץ גבעת שמואל ה9-

מרוץ שוהם חבל מודיעין  -נדחה ל12.10.18-

אביעד  -טלמונים

https://www.realtiming.co.il/site/788
053-5636815
050-7661997

18:00

 10/5/2.5ק"מ

שוונג

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

1-700-700-305

http://events.shvoong.co.il/tavor/
http://www.realtiming.co.il/site/742
http://www.realtiming.co.il/site/755
https://www.realtiming.co.il/site/794
http://events.shvoong.co.il/shoham-modiin/
http://www.realtiming.co.il/site/785

 10/5/2ק"מ
 10/5ק"מ

07:00

מועצה מקומית גני תקווה ,ריל טיימינג

 10/5/2.5/1.5ק"מ

07:30

ניר כהן

 5/2ק"מ

18:30

חיים וייזמן

 5ק"מ

20:30

שוונג

1-700-700-305

אמיר בן שמחון

053-7447024

http://www.realtiming.co.il/site/757

הילה הודיה מנחם ,פרס לחיים

052-7495666

http://www.realtiming.co.il/site/747

31/05/2018
07/06/2018

מרוץ החברים ה 7-למען חולי הALS-

 4.2/2ק"מ

 07/06/2018מרוץ כפר יונה ה1-

 10/5/2ק"מ

 07/06/2018מרוץ לילה כפר סבא

 7.5/3ק"מ

08/06/2018

מרוץ מרום גולן ה6-

15/06/2018

מרוץ סיום עונה ליגה רצים בעבודה

19:00

http://www.realtiming.co.il/site/784
050-2106548

20:00

http://www.triplus.co.il/mishmar-hanegev
https://www.realtiming.co.il/site/806
http://events.shvoong.co.il/ashdodnightrun/

https://www.realtiming.co.il/site/786
1-700-700-305

http://events.shvoong.co.il/nightrunkfar-saba/

 10/5ק"מ

יוסי הוד

https://www.realtiming.co.il/site/809

 5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/758

https://marathonisrael.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA/
03-9016214
מרתון ישראל
 10/5/2ק"מ
 21/06/2018מרוץ שדרות
28-

 29/06/2018מרוץ ערד  -מצדה לזריחה
 05/07/2018מרוץ שקיעה שערי תקווה
05/07/2018

מרוץ הנשים ה 2-בשביל היער

 09/07/2018מרוץ לילה בעיר האבות ה6-

 21.1/11ק"מ
 5ק"מ

מרתון ישראל
18:30

 10/5ק"מ
 8ק"מ

20:30

03-9016214

http://www.aradmasadarun.co.il/

ריל טיימינג

https://www.realtiming.co.il/site/825

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/754

מועצה אזורית קרית ארבע

http://www.realtiming.co.il/site/833

12/07/2018

מרוץ נחל  -רצים להצלחה עם "ניצן"

 21.1/10/5ק"מ

19:20

1-700-700-305

http://events.shvoong.co.il/riverrun/

26/07/2018

מרוץ Jaybird Desert NightRun

 21.1/10/5ק"מ

21:00

1-700-700-305

http://events.shvoong.co.il/starsrun/?page_id=11

23/08/2018

http://pipman.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%A2%D7%9D-%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%9C/
058-4423802
שי פיפמן
18:00
 8/4ק"מ
לרוץ עם פסקל  -מרוץ לילה

31/08/2018

https://runwithmoshe.co.il/%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9F-2017/
052-8241124
משה פרץ

חצי מרתון פארק הירקון ה12-

 21.1/10ק"מ

מרוץ מוכר
מרוץ מוכר

שוונג
ריל טיימינג
מרוץ מוכר

https://www.metar-nightrun.co.il

ריל טיימינג
שוונג

ריל טיימינג

ריל טיימינג

18:45

מרוץ הלילה ה 9-בקריית גת  -בוטל

שוונג

ריל טיימינג

סאוקוני

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

טרי פלוס
ריל טיימינג
שוונג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
ריל טיימינג
שוונג
ריל טיימינג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

מרתון ישראל
מרתון ישראל
ריל טיימינג
ריל טיימינג
ריל טיימינג
שוונג

מרוץ מוכר

שוונג
שוונג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

