
3.7.2018מעודכן ליום 

מרוץ מוכרמארגן משנהדואר אלקטרוניטלפוןמארגןשעת זינוקמרחקשם המרוץתאריך

http://www.realtiming.co.il/site/799ריל טיימינג07:30מ" ק5 רעננה14-מרוץ גלעד ה01/09/2018
ריל טיימינג

058-4423802info@pipman.co.ilשי פיפמן05:45מ" ק32/24/16/8 לזכר אלי פיפמן5-מרוץ הר איתן ה14/09/2018

03-5711575https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=4229כפיים07:15מ" ק15/10/5מרוץ בשביל הבנים הדרוזים21/09/2018
כפיים

06:30מ" ק201821.1/10/5מרוץ אשכול גליל מערבי 21/09/2018
מועצה אשכול גליל מערבי

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

מרוץ מוכר/054-2169662http://www.nahariyarun.comתומר כהן- עיריית נהריה מ" ק510/5-מרוץ לילה נהריה ה27/09/2018

/03-9016214http://www.biblemarathon.co.ilמרתון ישראל05:30מ" ק42.2/21.1/10/5ך"מרתון התנ28/09/2018
מרתון ישראל

מ" ק10/5מרוץ הסמטה28/09/2018
רתם גינוסר- פארק אריאל שרון 

050-6500917http://events.shvoong.co.il/thealleyrace/
שוונג

מרוץ מוכר/https://www.givatayim-race.co.ilיובל בראון/סאוקונימ" ק10/5מרוץ גבעתיים05/10/2018

08:00מ" ק510/5/2-מרוץ בית יצחק ה05/10/2018
בית יצחק

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

http://www.realtiming.co.il/site/832ריל טיימינג08:00מ" ק10/5 פתח תקווה1-מרוץ יוספטל ה05/10/2018
ריל טיימינג

מרוץ מוכרריל טיימינגhttp://www.realtiming.co.il/site/827עיריית קרית מלאכי/ ריל טיימינג מ" ק10/5 ופתיחת הליגה2-מרוץ קרית מלאכי ה05/10/2018
11-

/03-9016214http://tanach-tashach.m-yehuda.org.ilמועצה אזורית מטה יהודה07:00מ" ק6100-ח ה"ך תש"מרוץ שליחים תנ12/10/2018
מרתון ישראל

ריל טיימינגhttp://www.realtiming.co.il/site/760מועצה איזורית ברנרמ" ק10/5  3-מרוץ ברנר ה12/10/2018

שוונגמ" ק10/5/2.5מרוץ שוהם חבל מודיעין 12/10/2018
1-700-700-305http://events.shvoong.co.il/shoham-modiin/שוונג

16/10/2018
-מ ו" ק10-אליפות ישראל ב- מרוץ אשדוד 

מרוץ מוכר/052-3177077http://ashdod.runisrael.org.ilבני חזקיה- עיריית אשדוד 15:30מ" ק10/5/2ות/מ לנוער" ק5

כפיים03-5711575https://www.kapaimactive.co.il/MenuDefault.aspx?Id=6418כפיים07:00מ" ק10/5מרוץ עלם חולון19/10/2018

ריל טיימינגhttp://www.realtiming.co.il/site/793ס באר יעקב"מתנמ" ק210/5-מרוץ באר יעקב ה19/10/2018

מרוץ מוכרטרי פלוס050-2106548https://live.4sport.co.il/registration/2240ניר כהן- כביש + שטח 08:40מ" ק10/5/2.5מרוץ כוכב יאיר26/10/2018

שוונג1-700-700-305info@shvoong.co.ilנימרוד דרייפוס07:00מ" ק10/5/3/2בוטל- מרוץ גיא אלגרנטי 27/10/2018

/https://www.haifahalfmarathon.co.ilגולדפיש ארועים06:30מ" ק21.1/10/5/2.5חצי מרתון חיפה02/11/2018
גולדפיש

לא - מרוץ מוכר 

מ" ק2.5כולל 

שוונג08:301-700-700-305info@shvoong.co.ilמ" ק5/1.5ל לחיים בצבע"מרוץ נט- רצים בצבע 02/11/2018

03-5711575https://www.tlvnightrun.co.ilכפיים21:00מ" ק10מרוץ הלילה של תל אביב13/11/2018
כפיים

/050-8555864http://eyalrun.co.ilזהבה שמואלי07:45מ" ק1715/5/2-מרוץ אייל ה17/11/2018
זהבה

http://www.realtiming.co.il/site/823ס סחלבים"מתנ08:40מ" ק1421.1/10/5/1.8-מרוץ מודיעין ה23/11/2018
ריל טיימינג

/03-9016214http://agurrun.co.ilמרתון ישראל08:00מ" ק21.1/10מרוץ העגור אגמון החולה23/11/2018
מרתון ישראל

07:30מ" ק10/5מרוץ ספארי רמת גן23/11/2018

-03: המחלקה לספורט עיריית רמת גן

6753596http://www.realtiming.co.il/site/813
ריל טיימינג

2018 - 2019קלנדר מירוצים 

מרוץ מוכר הנו מרוץ אשר קיבל אישור תו תקן מאיגוד האתלטיקה
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/http://desertrun.co.ilמרתון ישראלמ" ק42.2/21.1/10/5מרתון מדברי30/11/2018
מרתון ישראל

מרוץ מוכר/054-5640522http://events.shvoong.co.il/maianotrunאלעד פשחור- אזורית עמק המעיינות. מ08:05מ" ק21.1/10עמק המעיינות-אליפות ישראל בחצי מרתון07/12/2018

050-7375291http://www.realtiming.co.il/site/805ניסים יצחק- עיריית הוד השרון 08:30מ" ק1010/5-מרוץ הוד השרון ה28/12/2018
ריל טיימינג

מרוץ מוכרמרתון ישראל/03-9016214http://tiberiasmarathon.comאיגוד האתלטיקה+ עיריית טבריה מ" ק4242.2/21.1/10-מרתון טבריה ה04/01/2019

נתיבות.ס.מ08:20מ" ק310/5-מרוץ נתיבות ה18/01/2019

מרוץ מוכרק"איגוד א/052-3338279http://rlz.runisrael.org.ilאסי דרעי- עיריית ראשון לציון 07:30מ" ק15/5מ" ק15-ישראל ב' אל- מרוץ ראשון לציון 01/02/2019

מרוץ מוכרריל טיימינגhttp://www.realtiming.co.il/site/746ריל טיימינגמ" ק710/5- מרוץ אור יהודה ה 15/02/2019

/03-5711575http://www.tlvmarathon.co.ilכפייםמ" ק42.2/21.1/10/5 תל אביבSAMSUNGמרתון 22/02/2019
כפיים

למעט - מרוץ מוכר 

מ" ק5

1-700-700-305info@shvoong.co.ilמ" ק3010-מרוץ רעננה ה08/03/2019
שוונג

/1-700-700-305http://events.shvoong.co.il/kfarsabaהספורט' מח- עיריית כפר סבא 07:30מ" ק2910-מרוץ כפר סבא ה09/03/2019
שוונג

/053-7769727https://jerusalem-marathon.comסימון אברהם- עיריית ירושלים 07:00מ" ק42.2/21.1/10/5מרתון ווינר ירושלים15/03/2019
מרוץ מוכרטרגט מרקט

מרוץ מוכרשוונג/1-700-700-305http://events.shvoong.co.il/lodrunעיריית לוד- מאיר אליהו 08:30מ" ק610/5/2-מרוץ לוד ה29/03/2019

מ" ק10/3.5מרוץ לרוץ ברוח טובה29/03/2019
לירז גפני- מועצה איזורית מטה אשר 

050-6952118
לירז גפני

1-700-700-305info@shvoong.co.ilשוונג07:00מ" ק210/5/2- מרוץ רמלה ה05/04/2019
שוונג

מ" ק1010/5-מרוץ בנימין ה11/04/2019
מעלה מכמש

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

ריל טיימינגhttps://www.realtiming.co.il/site/819מחלקת ספורט לכישמ" ק310/5/2-מרוץ לכיש ה12/04/2019

מרוץ מוכרדמלין052-6685747mbrun.runisrael.org.ilעומרי דמלין07:15מ" ק710/5/2-מרוץ מזכרת בתיה ה12/04/2019

מרוץ מוכרריל טיימינגhttp://www.realtiming.co.il/site/824ריל טיימינג07:00מ" ק10/5/2מרוץ הרצליה לזכר יוסי אבני04/05/2019

050-8756511meravlevi79@gmail.comמרב לוי07:00מ" ק910/5/2-מרוץ שפיר ה10/05/2019

מרוץ מוכרשוונג/053-5636815http://events.shvoong.co.il/tavorארי מובסוביץ06:30מ" ק6711/5.5-מרוץ התבור ה17/05/2019

מרוץ מוכרריל טיימינג050-7661997http://www.realtiming.co.il/site/742יצחק סמו- ס גבעת שמואל "מתנמ" ק1010/5-מרוץ גבעת שמואל ה17/05/2019

/053-7769727https://jerusalem-marathon.comסימון אברהם- עיריית ירושלים 07:00מ" ק42.2/21.1/10/5מרתון ווינר ירושלים13/03/2020
מרוץ מוכרטרגט מרקט

שוונג1-700-700-305info@shvoong.co.ilמ" ק3110-מרוץ רעננה ה27/03/2020
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