קלנדר מירוצים 2018 - 2019

מעודכן ליום 21.10.2018
מרחק

שעת זינוק

מארגן

תאריך

שם המרוץ

 5ק"מ

07:30

ריל טיימינג

12/09/2018

מרוץ הלילה של חיפה

 10/5ק"מ

20:30

גולדפיש ארועים

13/09/2018

מרוץ לילה אחריי פסגת זאב ה6-

 10/5ק"מ

19:30

מינהל קהילתי פסגת זאב

14/09/2018

מרוץ מע'אר ה2018 3-

14/09/2018

מרוץ הר איתן ה 5-לזכר אלי פיפמן

 01/09/2018מרוץ גלעד ה 14-רעננה

 21/09/2018מרוץ בשביל הבנים הדרוזים  -נדחה
 21/09/2018מרוץ אשכול גליל מערבי 2018
 27/09/2018מרוץ לילה נהריה ה5-

 10/5/2ק"מ

07:00

 32/24/16/8ק"מ

05:45

שי פיפמן

058-4423802

info@pipman.co.il

 15/10/5ק"מ

07:15

כפיים

 21.1/10/5ק"מ

06:30

 10/5ק"מ
 10/5/2ק"מ

מחלקת הספורט נחל שורק

28/09/2018
28/09/2018

מרוץ הסמטה

 10/5ק"מ

05/10/2018

מרוץ גבעתיים

 10/5ק"מ

05/10/2018

מרוץ בית יצחק ה5-

05/10/2018

מרוץ יוספטל ה 1-פתח תקווה

 10/5ק"מ

08:00

מרוץ קרית מלאכי ה 2-ופתיחת הליגה

 10/5ק"מ

 19/10/2018מרוץ באר יעקב ה2-

 15/10/5ק"מ

שוונג

 10/5/2.5ק"מ
 10/5/2ק"מ

15:30

 10/5ק"מ

07:00

 10/5ק"מ

22/10/2018
25/10/2018

מרוץ שדה ראשון לציון

25/10/2018

אולטרה מרתון סובב עמק

08:00

עיריית אשדוד  -בני חזקיה
כפיים

03-9016214

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

03-5711575

https://www.kapaimactive.co.il/RegHvr.aspx

03:00

http://www.realtiming.co.il/site/760
1-700-700-305

052-3177077
03-5711575

http://events.shvoong.co.il/shoham-modiin/

https://www.kapaimactive.co.il/MenuDefault.aspx?Id=6418

מתנ"ס באר יעקב
ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/851

אלתרמנס  -פארק הרצליה

http://www.realtiming.co.il/site/847

קיבוץ הזורע (עמותת סובב עמק)

052-6685747

גולדפיש
ריל טיימינג
טרי פלוס

כפיים
ריל טיימינג
מרוץ מוכר
ריל טיימינג
מרתון ישראל
שוונג
סאקוני

http://www.hesegimg.com/about-8.html
https://sovev-emek.org/

מרוץ מוכר

בית יצחק
ריל טיימינג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

מרתון ישראל
כפיים
ריל טיימינג
שוונג
מרוץ מוכר

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

http://www.realtiming.co.il/site/793

עומרי דמלין
/166/135/100/61/33
21/12

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

ריל טיימינג  /עיריית קרית מלאכי

06:30

מרוץ הילדים אלתרמנס ה5-

https://www.givatayim-race.co.il/

מועצה איזורית ברנר

 10/5ק"מ

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

http://www.realtiming.co.il/site/827

כפיים

 3/2/1ק"מ

050-6500917

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

ריל טיימינג

 100ק"מ

20/10/2018

http://www.realtiming.co.il/site/845
03-9016214

ריל טיימינג

http://www.nahariyarun.com/

http://www.realtiming.co.il/site/832

07:00

מרוץ גליל ים ה 35-ע"ש זיו גרוך

054-2169662

בית יצחק

מועצה אזורית מטה יהודה

 10/5/2ק"מ

http://www.realtiming.co.il/site/834

עיריית גבעתיים

 10/5/2ק"מ

מרוץ עלם חולון

מרתון ישראל
פארק אריאל שרון  -רתם גינוסר

08:00

 12/10/2018מרוץ שוהם חבל מודיעין
מרוץ אשדוד  -אליפות ישראל ב 10-ק"מ ו-
 5 16/10/2018ק"מ לנוער/ות  -בוטל
19/10/2018

05:30

https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=4229
03-5711575

מועצה אשכול גליל מערבי
עיריית נהריה  -תומר כהן

מרתון התנ"ך

 12/10/2018מרוץ ברנר ה3-

https://www.realtiming.co.il/site/844

שטח  -ניר כהן

 42.2/21.1/10/5ק"מ

12/10/2018

https://www.haifanightrun.co.il/

050-2106548

28/09/2018

מרוץ חבר

http://www.realtiming.co.il/site/799

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

מרוץ נחל שורק ה9-

05/10/2018
11 12/10/2018מרוץ שליחים תנ"ך תש"ח ה6-

טלפון

דואר אלקטרוני

מארגן משנה

מרוץ מוכר

כפיים
ריל טיימינג
ריל טיימינג
ריל טיימינג
עומרי דמלין
קיבוץ הזורע

מרוץ מוכר

26/10/2018

 10/5/2.5ק"מ

מרוץ כוכב יאיר

 26/10/2018מרוץ כפר ורדים 2018
27/10/2018

מרוץ גיא אלגרנטי  -בוטל
חצי מרתון חיפה  -אליפות ישראל ב10-
ק"מ ו 5-ק"מ לנוער/ות

02/11/2018

רצים בצבע  -מרוץ נט"ל לחיים בצבע

02/11/2018

 02/11/2018מרוץ בשביל הבנים הדרוזים
09/11/2018

מרוץ להבים ה31-

08:40

ריל טיימינג

 8/4/2ק"מ
 10/5/3/2ק"מ

07:00

נימרוד דרייפוס

 21.1/10/5/2.5ק"מ

06:30

גולדפיש ארועים

 5/1.5ק"מ

08:30

 15/10/5ק"מ

07:15

 10/5/3ק"מ

 13/11/2018מרוץ הלילה של תל אביב
17/11/2018

מרוץ אייל ה17-

20/11/2018

מרוץ האוניברסיטה ה 9-ע"ש נועם גולדמן

23/11/2018

מרוץ מודיעין ה14-

23/11/2018

מרוץ העגור אגמון החולה

30/11/2018

מרוץ בניה ה 13-בקרני שומרון

30/11/2018

חצי מרתון השרון music run - 2018

30/11/2018

מרתון מדברי

06/12/2018

היירוס אולטרה מרתון ירושלים 2018

07/12/2018

אליפות ישראל בחצי מרתון-עמק המעיינות

 07/12/2018מרוץ גדרה 2018
07/12/2018
21/12/2018

 15/5/2ק"מ

07:45

זהבה שמואלי

050-8555864

 21.1/10ק"מ

08:40

28/12/2018

 28/12/2018מרוץ הוד השרון ה10-
04/01/2019

מרתון טבריה ה42-

18/01/2019

מרוץ נתיבות ה3-

18/01/2019

מרוץ הבית ה 4-לזכר עומר מנוס

01/02/2019

מרוץ ראשון לציון  -אל' ישראל ב 15-ק"מ
מרתון ארץ ים המלח  -אליפות ישראל ב-
 50ק"מ

15/02/2019

מרוץ אור יהודה ה 7 -

01/02/2019

ריל טיימינג
שוונג
גולדפיש

כפיים
איגוד א"ק

https://www.tlvnightrun.co.il

כפיים

http://eyalrun.co.il/

זהבה

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/849

מתנ"ס סחלבים

https://www.realtiming.co.il/site/823

שוונג

03-9016214

http://www.realtiming.co.il/site/813
http://www.hesegimg.com/about-8.html

ליאור שרון

 10ק"מ

סוסיא ,דרום הר חברון  -אלי שפר

http://www.realtiming.co.il/site/854

ריל טיימינג

 10/5ק"מ

מתנ"ס קרני שומרון

http://www.realtiming.co.il/site/852

ליאור שרון

 21.1/10/5ק"מ

08:30

כפיים

 42.2/21.1/10/5ק"מ

מרתון ישראל

 80/50/21/12ק"מ

גולדפיש ארועים

 21.1/10ק"מ

054-2620677

03-5711575

https://www.musicrun.co.il/MenuDefault.aspx?id=6467

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

050-2106548

מתנ"ס יקנעם

 10/5/2ק"מ

http://www.triplus.co.il/gedera
http://www.realtiming.co.il/site/839

מועצת מעיליא  -שרונה שלו מאייר

050-6952112

רתם גנוסר

050-6500917

http://www.hesegimg.com/about-8.html

 10/5ק"מ

09:15

שוונג

1-700-700-305

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

 10/5ק"מ

08:30

עיריית הוד השרון  -ניסים יצחק

050-7375291

http://www.realtiming.co.il/site/805

עיריית טבריה  +איגוד האתלטיקה

03-9016214

http://tiberiasmarathon.com/

 10/5ק"מ

08:20

 15/5ק"מ

07:30

 50/42.2/21.1/10ק"מ

06:30

 10/5ק"מ

כפיים

גולדפיש
מרוץ מוכר
טרי פלוס
ריל טיימינג
ריל טיימינג
רתם גנוסר

מרוץ מוכר

שוונג

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
מרתון ישראל

מרוץ מוכר

מ.ס.נתיבות
ריל טיימינג

 21.1/10/5ק"מ

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

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

http://www.realtiming.co.il/site/857

 42.2/21.1/10ק"מ

מרוץ מוכר  -לא
כולל  1.8ק"מ

 http://desertrun.co.il/מרתון ישראל

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

מרוץ מוכר

 http://agurrun.co.il/מרתון ישראל
ריל טיימינג

 10/5ק"מ

מרוץ מוכר  -לא
כולל  2.5ק"מ

שוונג

ריל טיימינג

מרתון ישראל
08:00
המחלקה לספורט עיריית רמת גן-03 :
6753596 07:30

 27/12/2018מרוץ שדה פארק דרום
מרוץ התחתונים ה8-

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

 10ק"מ

 5ק"מ

info@shvoong.co.il

https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=4229
03-5711575

21:00

 10/5ק"מ
Christmas Run 2018

1-700-700-305

כפיים

info@shvoong.co.il
https://www.haifahalfmarathon.co.il/

כפיים

 10/5/2ק"מ

מרוץ יקנעם ה2-

1-700-700-305

מתנ"ס להבים

 29/11/2018מרוץ שדה עמק חפר
 29/11/2018מרוץ הלפיד בסוסיא ע"ש דרור ויינברג

http://www.realtiming.co.il/site/840

03-5711575

 21.1/10/5/1.8ק"מ

 23/11/2018מרוץ ספארי רמת גן

שטח  +כביש  -ניר כהן

050-2106548

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

טרי פלוס

עיריית ראשון לציון  -אסי דרעי
מועצה אזורית תמר
ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/846
052-3338279

http://rlz.runisrael.org.il/
https://deadsea.run/#10
http://www.realtiming.co.il/site/746

ריל טיימינג
איגוד א"ק

מרוץ מוכר

פורום פקטור

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

22/02/2019

מרתון  SAMSUNGתל אביב

01/03/2019

מרוץ נס ציונה ה34-

08/03/2019

מרוץ רעננה ה30-

 42.2/21.1/10/5ק"מ
 10/5/2ק"מ

כפיים
07:40

 10ק"מ

 09/03/2019מרוץ כפר סבא ה29-

 10ק"מ

07:30

 42.2/21.1/10/5ק"מ

07:00

עיריית ירושלים  -סימון אברהם

053-7769727

16/03/2019

מרוץ אבן יהודה ה11-

 10/5/2ק"מ

29/03/2019

מרוץ לוד ה6-

 10/5/2ק"מ

מתנ"ס אבן יהודה
08:30

05/04/2019
05/04/2019

מרוץ רמלה ה2 -

 10/5/2ק"מ

11/04/2019

מרוץ בנימין ה10-

 10/5ק"מ

12/04/2019

מרוץ לכיש ה3-

 10/5/2ק"מ

12/04/2019

מרוץ מזכרת בתיה ה7-

 10/5/2ק"מ

07:15

04/05/2019

מרוץ הרצליה לזכר יוסי אבני

 10/5/2ק"מ

07:00

 10/5/2ק"מ

07:00

 10/5ק"מ

18:00

 11/5.5ק"מ

06:30

 17/05/2019מרוץ התבור ה67-
17/05/2019

מרוץ גבעת שמואל ה10-

23/05/2019

מרוץ טלמונים ה12-

 10/5/2ק"מ

13/03/2020
27/03/2020

מרוץ רעננה ה31-

07:00

שוונג

עומרי דמלין

ארי מובסוביץ

http://www.realtiming.co.il/site/818

אמיר בן שמחון
07:00

https://www.realtiming.co.il/site/819
052-6685747

mbrun.runisrael.org.il
http://www.realtiming.co.il/site/824

050-8756511

עיריית ירושלים  -סימון אברהם

מרוץ מוכר הנו מרוץ אשר קיבל אישור תו תקן מאיגוד האתלטיקה
מרוץ מוכר לצורך חישוב  4תחרויות איגוד האתלטיקה

שוונג
שוונג
טרגט מרקט

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
שוונג

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
שוונג
ריל טיימינג
ריל טיימינג
דמלין

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

meravlevi79@gmail.com

053-5636815

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

050-7661997

http://www.realtiming.co.il/site/742

אביעד  -טלמונים

 10ק"מ

מקרא:

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

https://www.realtiming.co.il/site/842

מתנ"ס גבעת שמואל  -יצחק סמו
18:45

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

שוונג

לירז גפני
http://www.realtiming.co.il/site/841

ריל טיימינג
מרב לוי

https://jerusalem-marathon.com/

050-6952118

מחלקת ספורט לכיש

 10/5ק"מ
 42.2/21.1/10/5ק"מ

1-700-700-305

מעלה מכמש

 10/5ק"מ

 06/06/2019מרוץ הלילה של קריית גת
מרתון ווינר ירושלים

 10/5ק"מ

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

http://www.realtiming.co.il/site/848

מתנ"ס שומרון

מרוץ אליצור השומרון ה 8-ע"ש גלעד זר

מרוץ כהילה ה2-

מאיר אליהו  -עיריית לוד
מועצה איזורית מטה אשר  -לירז גפני

 10/3.5ק"מ

 10/05/2019מרוץ שפיר ה9-

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

עיריית כפר סבא  -מח' הספורט

15/03/2019

 29/03/2019מרוץ לרוץ ברוח טובה

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

1-700-700-305

מרתון ווינר ירושלים

16/05/2019

שוונג

03-5711575

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

כפיים

מרוץ מוכר  -למעט
 5ק"מ

https://www.realtiming.co.il/site/858
053-7447024

http://www.realtiming.co.il/site/843

053-7769727

https://jerusalem-marathon.com/

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

ריל טיימינג
שוונג

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

טרגט מרקט

מרוץ מוכר

שוונג

