קלנדר מירוצים 2016 - 2017
מרוץ מוכר הנו מרוץ אשר קיבל אישור תו תקן מאיגוד האתלטיקה
מעודכן ליום 27.07.2017

תאריך

שם המרוץ

 03/09/2016מרוץ גלעד ה 12-רעננה
09/09/2016

מרוץ פתיחת ליגה למקומות עבודה

15/09/2016

מרוץ חרמש-דותן ה3-

16/09/2016

מרוץ הר איתן ה 3-לזכר אלי פיפמן

מרחק

שעת זינוק

מארגן

 5ק"מ

07:30

ריל טיימינג

טלפון

דואר אלקטרוני

מארגן משנה

ריל טיימינג

 5ק"מ

07:30

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/664

ריל טיימינג

 10/5ק"מ

17:15

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/646

ריל טיימינג

 24/16/8ק"מ

06:30

שי פיפמן

058-4423802

info@pipman.co.il

 21.1/10ק"מ

19:30

עיריית ירושלים  -מורן צרי

052-3423371

morant@target-market.co.il

טרגט

 10/5ק"מ

07:00

עיריית גבעתיים

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

שוונג

 15/10/5ק"מ

07:15

כפיים

03-5711575

kapaimactive@kapaim.co.il

כפיים

 10/5/3/2ק"מ

07:00

נימרוד דרייפוס

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

שוונג

 200ק"מ

07:00

מועצה אזורית מטה יהודה

 8/4/2ק"מ

08:50

ריל טיימינג

 29-30/09/2016מרוץ חיפה אולטרה טרייל ה4-

 80/42/10ק"מ

19:00

גולדפיש ארועים

 07/10/2016מרוץ חבר בפארק אריאל שרון

 15/10/5ק"מ

07:00

כפיים

07:00

גולדפיש ארועים

 21.1ק"מ

07:00

אשכול גליל מערבי  /טרימקס

08:00

ריל טיימינג

23:30

שי פיפמן

 19/09/2016מרוץ לילה מכביה ירושלים
23/09/2016

מרוץ סאקוני גבעתיים ה5-

 23/09/2016מרוץ בשביל הבנים  -הכרמל
24/09/2016

מרוץ גיא אלגרנטי

29/09/2016

מרוץ שליחים תנ"ך תש"ח ה4-

 30/09/2016מרוץ כפר ורדים

07/10/2016

צאו לרוץ 4

07/10/2016

חצי מרתון אשכול גליל מערבי

08/10/2016

מרוץ גליל ים ה 33-ע"ש זיו גרוך

 10/5/2ק"מ

10/10/2016

ריצת סליחות

 14/10ק"מ

14/10/2016

מרוץ בית יצחק ה3-

 10/5/2ק"מ

20/10/2016

מרוץ מכשולים אתגרי

 11/5.5ק"מ

21/10/2016

מרתון התנ"ך

 21/10/2016מרוץ נהריה ה3-
 21/10/2016מרוץ נחל שורק ה7-
21/10/2016

מרוץ הסמטה

26/10/2016

אולטרה מרתון סובב עמק

 28/10/2016מרוץ ארנה נהריה

 42.2/21.1/10/5ק"מ

סוויץ' אקטיב  +שוונג
05:30

 10/5ק"מ
 10/5/2ק"מ

ריל טיימינג

 10/5ק"מ

פארק אריאל שרון  -רתם גינוסר

 200/166/133/100/61/33/21/12ק"מ

קיבוץ הזורע

 10ק"מ

08:00

מרוץ  BIGקרית שמונה

 21.1/10/3ק"מ

 01/11/2016מרוץ אשדוד  -אליפות ישראל ב 10-ק"מ

 10/5/2ק"מ

15:30

 10ק"מ

20:00

28/10/2016

03/11/2016

מרוץ לילה פתוח

 03/11/2016מרוץ המדרגות ה 14-של עזריאלי הלילה

 3*1144מדרגות

מרוץ מוכר

tanachtashach@gmail.com
http://www.realtiming.co.il/site/663

ריל טיימינג
גולדפיש

https://www.kapaimactive.co.il/MenuDefault.aspx?Id=4212

058-4423802

1-700-700-305

כפיים

http://larutz.co.il/

גולדפיש

http://www.trimaxrace.com/86760.html

טרימקס

http://www.realtiming.co.il/site/681

ריל טיימינג

info@pipman.co.il

http://switchallenge.co.il/

סוויץ' אקטיב

 http://biblemarathon.co.il/מרתון ישראל מרוץ מוכר

מרתון ישראל
עיריית נהריה  -תומר כהן

מרוץ מוכר

054-2169662

tomerc22@gmail.com
http://www.realtiming.co.il/site/648

050-6500917

ריל טיימינג

 http://sdtlv.runisrael.org.il/אתלטי הסמטה מרוץ מוכר
http://sovev-emek.org/

קניון ארנה

מרוץ מוכר

http://arena.runisrael.org.il/

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/682

עיריית אשדוד  -בני חזקיה

052-3177077

פארק הירקון  -אילן זיסר

054-4985726

שוונג

1-700-700-305

ריל טיימינג
מרוץ מוכר

http://ashdod.runisrael.org.il/
http://opennightrun.net/
http://events.shvoong.co.il/azrieli/

שוונג

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/673

 04/11/2016מרוץ סאקוני בת חפר ה18-

 12/5/1.5ק"מ

08:40

מרסלו מכדר

http://www.realtiming.co.il/site/643

 04/11/2016מרוץ כוכב יאיר

 10/5/2.5ק"מ

08:40

שטח  +כביש  -ניר כהן

050-2106548

 15/10/5/1ק"מ

07:30

ניר כהן

050-2106548

 21.1/10/5/2.5ק"מ

06:30

גולדפיש ארועים

 05/11/2016מרוץ חדרה ה33-

 10/5ק"מ

08:30

אילת בן משה

 11/11/2016מרוץ ספארי רמת גן

 10/5ק"מ

1-700-700-305
 07:30המחלקה לספורט עיריית רמת גן03-6753596 :

03/11/2016

מרוץ הנשים ה 4-בהרצליה

04/11/2016

מרוץ עמותת הנמר המעופף

04/11/2016

חצי מרתון סאקוני חיפה

 12/11/2016מרוץ משגב ה34-

 5ק"מ

https://live.4sport.co.il/registration/2240
http://live.4sport.co.il/eventinfo/2114

ריל טיימינג
ריל טיימינג
טרי פלוס
טרי פלוס
גולדפיש

053-9044404

http://hadera.runisrael.org.il/
http://events.shvoong.co.il/saffari/

שוונג

 10/5/2ק"מ
 15/5/2ק"מ

07:45

זהבה שמואלי

050-8555864

http://eyalrun.co.il/

זהבה

 16/11/2016מרוץ הלילה של תל אביב

 10ק"מ

21:00

כפיים

03-5711575

kapaimactive@kapaim.co.il

כפיים

 18/11/2016מרוץ לזכרו של שחר תעשה

 10ק"מ

12/11/2016

מרוץ אייל ה15-

 18/11/2016מרוץ גבעות זיו הראשון 2016
18/11/2016

מרוץ יובל ה 2-ע"ש יובל תל ניר

 18/11/2016מרתון מדברי

משפחת תעשה  -פרדסיה
08:15

 11/5.5ק"מ

18/11/2016
25/11/2016

רצים בצבע  -מרוץ נט"ל לחיים בצבע

 5/1.5ק"מ

02/12/2016

אליפות ישראל בחצי מרתון-עמק המעיינות

 21.1ק"מ

 08-10/12/2016מרוץ כרמל טרייל

מתנ"ס גבעת זאב 02-5363388

08:35

 42.2/21.1/10/5ק"מ

מרוץ תני ה15-

https://www.znook.co.il/R/GeneralPage1.aspx?ID=tS90TCNkd%2F4%3D

 8/1ק"מ

09:30
08:30

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

09/12/2016

מרוץ העגור אגמון החולה

 21.1/10ק"מ

08:00

מרתון ישראל

09/12/2016

מרוץ מודיעין ה12-

 10/5/1.8ק"מ

08:40

מתנ"ס סחלבים

09/12/2016

חצי מרתון השרון בתל מונד

 21.1/10/5/2ק"מ

08:45

כפיים

16/12/2016

מרוץ בניה ה 11-בקרני שומרון

 10/5ק"מ

16/12/2016

מרוץ להבים ה29-

 10/5/3ק"מ

מתנ"ס להבים  -שימי קינן

17/12/2016

מרוץ שפיים ה3-

 10/5/2ק"מ

ריל טיימינג

 10ק"מ

סוסיא ,דרום הר חברון  -אלי שפר

 10/5/2ק"מ

23/12/2016

Christmas Run 2016

 23/12/2016מרוץ הוד השרון ה8-
 23/12/2016מרוץ עמק חפר לזכר רז גוטרמן

info@shvoong.co.il

ריל טיימינג
שוונג
מרוץ מוכר

http://maianotrun.co.il/
http://carmeltrail.co.il

Team Crossroads

מתנ"ס קרני שומרון

 22/12/2016מרוץ הלפיד בסוסיא ע"ש דרור ויינברג

http://www.realtiming.co.il/site/680
1-700-700-305

 10/5ק"מ

זינוק

 http://desertrun.co.il/מרתון ישראל מרוץ מוכר

אביחי גודמן

19:00

08/12/2016

דפנה מזרחי050-7434732 :

מרתון ישראל

 96/10/5/2.5ק"מ

Crossroads-Janglo Night Run

מרוץ מוכר

http://www.realtiming.co.il/site/700
03-9016214

 http://agurrun.co.il/מרתון ישראל
http://www.realtiming.co.il/site/666
kapaimactive@kapaim.co.il

050-3570001

ריל טיימינג

ריל טיימינג
כפיים

http://www.realtiming.co.il/site/629

ריל טיימינג

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

איגוד א"ק

מרוץ מוכר

ריל טיימינג
http://www.realtiming.co.il/site/671

ריל טיימינג

מועצת מעיליא  -שרונה שלו מאייר

050-6952112

http://www.realtiming.co.il/site/697

ריל טיימינג

 10/5ק"מ

08:30

עיריית הוד השרון  -ניסים יצחק

050-7375291

http://www.realtiming.co.il/site/621

ריל טיימינג

 10/5/2ק"מ

08:00

מועצה אזורית עמק חפר  -יובל קלנר

054-3269743

http://www.heferace.com/

4SPORT

מרוץ מוכר

 10/5ק"מ

09:40

שוונג

מרוץ מוכר

07:00

30/12/2016

מרוץ התחתונים ה6-

30/12/2016

מרוץ מכבי תל אביב  -נדחה

 10/5/2ק"מ

30/12/2016

מרוץ מתחממים בגן הבוטני בירושלים

 9.5/4.5ק"מ

06/01/2017

מרתון טבריה ה40-

 42.195/10ק"מ

07:30

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

מכבי תל אביב

http://tlv.runisrael.org.il/

עיריית ירושלים

http://www.realtiming.co.il/site/670

עיריית טבריה  +מרתון ישראל

03-9016214

מרוץ מוכר
ריל טיימינג

 http://tiberiasmarathon.com/מרתון ישראל מרוץ מוכר

13/01/2017

מרוץ ירוחם ה 4-בין מכתש לאגם

 10/3ק"מ

מועצת ומתנ"ס ירוחם

http://www.realtiming.co.il/site/675

20/01/2017

מרוץ הבית ה 2-לזכר עומר מנוס

 21.1/10/5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/637

 28/01/2017מרוץ עין גדי  -בוטל
03/02/2017

מרוץ ראשון לציון  -אל' ישראל ב 15-ק"מ

03/02/2017

מרוץ עיר האבות ה 9-קרית ארבע

 10/02/2017מרוץ ערד
 10/02/2017מרוץ בגין ה7-
10/02/2017

מרוץ עמותת ברכה  2017ע"ש סיגל ולנטי

17/02/2017

אליפות ישראל ותל אביב במרוצי שדה

 17/02/2017מרוץ סביון ה9-
24/02/2017

מרתון  SAMSUNGתל אביב

24/02/2017

מרוץ הכלניות ה4-

 03/03/2017מרוץ גליל עליון ה3-

 30/21.1/10/2ק"מ

07:30

מועצה אזורית תמר ים המלח

04-6211742

 15/5ק"מ

07:30

עיריית ראשון לציון  -שמשון גמליאל

054-6728533

מ.א .קרית ארבע

 10/5/2ק"מ

http://www.eingedi-run.co.il/he/
http://rlz.runisrael.org.il/
http://www.realtiming.co.il/site/660

ריל טיימינג
ריל טיימינג
פורום פקטור
איגוד א"ק
ריל טיימינג

 10/5/2ק"מ
מרכז מורשת בגין /ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/699

ריל טיימינג

09:05

עמותת ברכה/ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/691

ריל טיימינג

08:00

איגוד האתלטיקה

cc.runisrael.org.il

איגוד א"ק

http://www.realtiming.co.il/site/686

ריל טיימינג

 10/5ק"מ
 4/1ק"מ

03-6486256

 10/5/2ק"מ

ריל טיימינג

 42.2/21.1/10/5ק"מ

כפיים

03-5711575

 10/5/2ק"מ

08:00

מרתון ישראל

03-9016214

 15/5ק"מ

07:45

שי בית הלוי  -אגודת אתלטיקה גלילית

052-4286537

kapaimactive@kapaim.co.il

כפיים

http://www.galilrace.com/

עיריית ראש העין

http://www.realtiming.co.il/site/677

 9/5/2ק"מ

09:00

נגב ברמה אחרת

http://www.realtiming.co.il/site/711

 10/5ק"מ

07:30

עיריית נס ציונה  -אסי דרעי

052-3338279

 11/03/2017מרוץ כפר סבא ה27-

 10ק"מ

07:30

עיריית כפר סבא  -מח' הספורט

1-700-700-305

 17/03/2017מרתון ווינר ירושלים

 42.2/21.1/10/5ק"מ

07:00

עיריית ירושלים  -סימון אברהם

053-7769727

03/03/2017

 03/03/2017מרוץ הנגב ה5-
04/03/2017

מרוץ נס ציונה ה32-

 17/03/2017מרוץ בבלי ה2-
22/03/2017

מרוץ האוניברסיטה ע"ש נועם גולדמן

23/03/2017

מרוץ עוטף עזה  -אולטרה

 24/03/2017מרוץ רעננה ה28-
 24/03/2017מרוץ אור יהודה ה5-
24/03/2017

מרוץ עדנים ה5-

24/03/2017

The Mud Day Israel

 25/03/2017מרוץ אבן יהודה ה9-
25/03/2017

מרוץ עומר ה36-

30-31/3/2017

מרוץ אולטרה עמק המעיינות

 31/03/2017מרוץ לרוץ ברוח טובה
31/03/2017

מרוץ אליצור השומרון ה 6-ע"ש גלעד זר

 31/03/2017מרוץ לוד ה4-
31/03/2017

מרוץ אלקנה

31/03/2017

מרוץ אלוני יצחק 2017

assiderry@gmail.com
http://events.shvoong.co.il/kfarsaba/

שוונג

https://jerusalem-marathon.com

טרגט

 5/3/1.2ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/704

ריל טיימינג

 5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/669

ריל טיימינג

 101ק"מ שליחים

ניר כהן

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

 21.1/10/5/2.3ק"מ

מרתון ישראל

 13ק"מ מכשולים

09:20

050-2106548

http://www.realtiming.co.il/site/658

 10/5/2ק"מ
 10/5/2ק"מ

050-2106548

 50/30/20/10ק"מ

מועצה איזורית עמק המעיינות

050-2106548

מועצה איזורית מטה אשר  -לירז גפני

050-6952118

 10/5/2ק"מ

08:00

מאיר אליהו  -עיריית לוד

 10/5ק"מ

08:00

תאוצה

 10/5.5ק"מ

http://www.realtiming.co.il/site/634

מתנ"ס שומרון

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

הישראלית  B.S.Oהעולמית וחברת A.S.O

ניר כהן

 10/3.5ק"מ

שוונג

מרתון ישראל

מתנ"ס אבן יהודה

08:00

מרוץ מוכר

טרי פלוס

עיריית רעננה  -ציון דהן
http://www.shvoong.co.il/events/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94-%D7%94-28/
09-7610348

 10ק"מ

מרוץ מוכר

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

 10/5/2ק"מ

מרוץ מוכר

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

ריל טיימינג

מרוץ ראש העין ה 7-ע"ש שי דנור

מרוץ מוכר

גן ספורט/מועצה איזורית מנשה

1-700-700-305

ריל טיימינג
טרי פלוס

http://www.maianot-trails.co.il/

טרי פלוס

http://www.realtiming.co.il/site/657

ריל טיימינג

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

שוונג
תאוצה

מרוץ מוכר

 10/5/2ק"מ

01/04/2017

גלגלים של תקווה 2017

01/04/2017

מרוץ האביב ה 32-ע"ש גל לוינסון

 21.1/10/5ק"מ

01/04/2017

מרוץ  AISביה"ס האמריקאי 2017

 4ק"מ

http://www.bdg events.co.il/1/ms_general_info/77/78/1/etgarim.asעמותת אתגרים

עמק יזרעאל  -עמותת אתגרים
07:30

אריק דורין  -אגודת ספורט רמת השרון

050-8555867

אבן יהודה  -דורון קרמר

aric@sport-hasharon.co.il
http://www.realtiming.co.il/site/642

ריל טיימינג

 05/04/2017מרוץ הנשים של תל אביב

 12/8/4ק"מ

20:00

כפיים

03-5711575

kapaimactive@kapaim.co.il

כפיים

 07/04/2017מרוץ מזכרת בתיה ה5-

 10/5/2ק"מ

07:15

עומרי דמלין

052-6685747

mbrun.runisrael.org.il

דמלין

07/04/2017

מרוץ לכיש ע"ש אמיר מימוני

 13/04/2017מרוץ בנימינה וגבעת עדה

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/709

ריל טיימינג

 15/10/4/1ק"מ

מתנ"ס בנימינה

http://www.realtiming.co.il/site/668

ריל טיימינג
ריל טיימינג

14/04/2017

מרוץ מרום הגליל ה5-

 10/5ק"מ

מרום הגליל  -יוסי הוד

http://www.realtiming.co.il/site/676

21/04/2017

מרוץ בנימין ה8-

 10/5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/616

ריל טיימינג

22/04/2017

מרוץ צהלה ה10-

 10/5/2.5ק"מ

06:45

מועדון ספורט צהלה

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

שוונג

27/04/2017

מרוץ לילה אשדוד מחוף לחוף

 5ק"מ

20:30

עיריית אשדוד  -בני חזקיה

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

שוונג

28/04/2017

מרוץ אשקלון ע"ש סגן ליאור מור

 10/2ק"מ

08:00

עיריית אשקלון  -דוד רבה

054-9908676

 30ק"מ

מרתון ישראל

03-9016214

 10/5/2ק"מ

ניר כהן

 28/04/2017מרוץ הרי הגעש בגולן
28/04/2017

מרוץ נוה עמיאל ה 2-שטח

 29/04/2017מרוץ הרצליה לזכר יוסי אבני
29/04/2017

מרוץ ג' למען מלאכיות הדממה

 29/04/2017מרוץ וצעדת האביב על גדות הירקון

 10/5/2ק"מ

07:00

http://www.realtiming.co.il/site/645

 10/5/3/2ק"מ

06:30

עמותת מלאכיות הדממה

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

 10/5/2ק"מ
 50ק"מ

 05/05/2017מרוץ שפיר ה7-

 10/5/2ק"מ

07:00

מרב לוי

050-8756511

 05/05/2017מרוץ התבור ה65-

 11/5.5ק"מ

06:45

ארי מובסוביץ

053-5636815

 11/05/2017מרוץ הלילה של באר שבע
11/05/2017

מרוץ בית שמש ( 2017לילה)

12/05/2017

אליפות ישראל בריצת הרים

12/05/2017

מרוץ גבעת שמואל ה8-

12/05/2017

מרוץ חופים סולגאר נתניה

 12/05/2017מרוץ דרור  -בית אריה
17-19/5/2017

מרוץ שליחים הר לעמק

18/05/2017

מרוץ הלילה ה 8-בקריית גת

 19/05/2017מרוץ ברנר ה2-
19/05/2017

מרוץ שוהם חבל מודיעין

 20/05/2017מרוץ משמר הנגב ה5-
25/05/2017

מרוץ החברים ה 6-למען חולי הALS-

 10/5/1.2/1ק"מ
 10/5/2.5ק"מ

20:00

 12.6/8.4/4.2ק"מ

07:30

 10/5/2ק"מ
 15/10/5/2ק"מ

07:00

 21.1/10/5ק"מ

03-5711575

איגוד האתלטיקה  +מועצה משגב

03-6486256

kapaimactive@kapaim.co.il

http://mrc.runisrael.org.il/

ריל טיימינג
שוונג

כפיים
ריל טיימינג
משגב

050-7661997

http://www.realtiming.co.il/site/651

גולדפיש ארועים

077-2010406

https://www.solgarunetanya.co.il/

גולדפיש

03-9016214

 10/5ק"מ
 10/5ק"מ

מועצה איזורית ברנר

 10/5/2ק"מ

מרוץ מוכר

 http://beitaryerun.co.il/מרתון ישראל
http://www.mountain2valley.org/m2v/portal

053-7447024

1-700-700-305

מועצה איזורית בני שמעון
הילה הודיה מנחם ,פרס לחיים

מרוץ מוכר

ריל טיימינג

מתנ"ס גבעת שמואל  -יצחק סמו

אמיר בן שמחון

 4.2/2ק"מ

שוונג

ריל טיימינג

מרתון ישראל

19:00

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

http://www.realtiming.co.il/site/693

עמותת "מרוץ הר לעמק"

 10/5/2.5ק"מ

meravlevi79@gmail.com

http://www.realtiming.co.il/site/647

ריל טיימינג

 5ק"מ

מרוץ מוכר

http://desert2sea.co.il/

קיבוץ דליה
כפיים

ריל טיימינג

טרי פלוס

050-2106548

03:30

 06/05/2017מרוץ דליה

טרי פלוס

050-2106548

מועצה איזורית שער הנגב

 05/05/2017מרוץ שליחים מהמדבר לים בשביל השקמה

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

ריל טיימינג

איגוד הספורט העממי  -ניר כהן

מרוץ מוכר

http://www.realtiming.co.il/site/674

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/719

ריל טיימינג

info@shvoong.co.il
http://www.realtiming.co.il/site/722

052-7495666

marketing@prize4life.org

שוונג
ריל טיימינג

מרוץ מוכר

 26/05/2017מרוץ הכפר ה 4 -רינתיה ,נופך ומזור
 26/05/2017מרוץ המדרגות של חיפה

 10/5ק"מ
 1075/1500מדרגות

http://www.realtiming.co.il/site/690

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/724

ריל טיימינג

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

שוונג

מרוץ מוכר

 5ק"מ

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/733

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

 10/5ק"מ

עמותת אד"ל

http://www.realtiming.co.il/site/734

ריל טיימינג

01/06/2017

מרוץ טלמונים ה10-

02/06/2017

מרוץ וצעדת  MSישראל 2017

 10/2ק"מ

08/06/2017

מרוץ נחל  -רצים להצלחה עם "ניצן"

 21.1/10/5ק"מ

15/06/2017

מרוץ אדל ה1-

16/06/2017

רצים עם שחר ה3-

 15/10/6ק"מ

30/06/2017

מרוץ מע'אר ה2-

 10/5/1ק"מ

06/07/2017

מרוץ Jaybird Desert NightRun

10/07/2017

מרוץ לילה חצי מרתון מכביה ירושלים

 13/07/2017מרוץ לילה כפר סבא
28/07/2017

מרוץ טיפוס החרמון

09/08/2017

מרוץ הלילה ה 5-בעיר האבות

24/08/2017

מרוץ חרמש ה4-

1-700-700-305

info@shvoong.co.il

שוונג

ריל טיימינג

 10/5ק"מ

 09/06/2017מרוץ סיום עונה ליגה רצים בעבודה

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/695

ריל טיימינג

19:20

06:30

 21.1/10/5ק"מ
 21.1/10ק"מ

19:00

 3/7ק"מ

 10/5/2ק"מ

מושב אלוני הבשן
ניר כהן

21:00

 8ק"מ

1-700-700-305

20:30

ריל טיימינג

טרי פלוס

050-2106548
1-700-700-305

עיריית ירושלים

info@shvoong.co.il
http://jemmacrace.co.il

עיריית כפר סבא  -מח' הספורט

1-700-700-305

מרתון ישראל

03-9016214

info@shvoong.co.il

שוונג
טרגט מרקט
שוונג

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

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/752

ריל טיימינג

ריל טיימינג

http://www.realtiming.co.il/site/729

ריל טיימינג

מרוץ מוכר

