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 ריל טיימינג  טרם פורסם  מירוץ הנשים בשטח  23/07/2021

 ראן פאנל  חצרים  jemsמירוץ בירה  22/07/2021

 ריל טיימינג  פקיעין  מירוץ הסימטאות פקיעין  12/08/2021

 ריל טיימינג  ת"א  -פארק הירקון   חצי מרתון פארק הירקון  27/08/2021

 ריל טיימינג  ם והסביבהירושלי  מירוץ בנימין  02/09/2021

 עיריית תל אביב יפו  תל אביב יפו  9 -מירוץ התחתונים ה 10/09/2021

 ריל טיימינג  ערוגות  מירוץ הלילה חורשת הבנים  22/09/2021

 ריל טיימינג  נחל שורק  מירוץ נחל שורק 23/09/2021

 מרתון ישראל  שילה הקדומה  מירוץ התנ"ך  24/09/2021

24/09/2021 trail runing series stage 3  סולומון  לא ידוע 

 ריל טיימינג  גליל  מירוץ רצים יחד במזרעה 25/09/2021

 עיריית חיפה  חיפה מירוץ הלילה של חיפה  30/09/2021

30.09.2021 - 
01.10.2021 

g5,000 by ultra desert  רצים את המדבר  חפציבה 

 ריל טיימינג  גבעת ברנר  ע"ש אורלי שחף  5 -מירוץ ברנר ה 01/10/2021

https://www.realtiming.co.il/events/1003
https://www.facebook.com/events/189239549784564/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/189239549784564/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/189239549784564/?ref=newsfeed
https://www.realtiming.co.il/events/1008
https://runwithmoshe.co.il/%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%9f/
https://www.realtiming.co.il/events/970
https://www.zav-menia.org/merutz/
https://www.zav-menia.org/merutz/
https://www.zav-menia.org/merutz/
https://www.realtiming.co.il/events/1012
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://salomontrs.gold-fish.co.il/
https://www.realtiming.co.il/events/995
https://haifanightrun.gold-fish.co.il/
https://www.ultradesert.com/r5000/
https://www.realtiming.co.il/events/945


 TRI נס ציונה  35  -מירוץ נס ציונה ה 01/10/2021

 מ.א מטה יהודה מועצה אזורית מטה יהודה  תנ"ך תש"ח  07/10/2021

 ריל טיימינג  גני תקווה 3-מירוץ גני תקווה ה  08/10/2021

 שוונג  לוד  מירוץ לוד 08/10/2021

 מרתון ישראל  אגמון החולה  מירוץ העגור 08/10/2021

08/10/2021 run the city גולד פיש  ירושלים והסביבה 

 כפיים אקטיב  - סופר פארם  תל אביב יפו  life run -מירוץ הנשים של תל אביב  11/10/2021

 גולדפיש   -סולומון  עין השופט  סובב עמק  14/10/2021

15/10/2021 mud run -  כפיים אקטיב  תל אביב יפו  מירוץ מכשולים 

 כפיים אקטיב  צומת גולני  יל הבנים הדרוזים בשב 15/10/2021

 שוונג  תל אביב יפו  למען מלאכיות הדממה -מירוץ ג'  16/10/2021

 ריל טיימינג  הרצליה  מירוץ הילדים הרצליה  18/10/2021

 ריל טיימינג  רמת גן  מירוץ ספארי רמת גן  22/10/2021

 מרתון ישראל  מ.א גזר  מירוץ הבוז'ולה  22/10/2021

 TRI צור יגאל  - כוכב יאיר  צור יגאל -מירוץ כוכב יאיר 22/10/2021

 שווונג  רמלה  המירוץ רמל 22/10/2021

 sport 4 מטה אשר  לרוץ ברוח טובה 22/10/2021

 ריל טיימינג  ירושלים והסביבה מרתון ירושלים  29/10/2021

 ריל טיימינג  תקוע  מירוץ תקוע 05/11/2021

https://www.3plus.co.il/nes-ziona-run/
https://www.3plus.co.il/nes-ziona-run/
https://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/portal
https://www.realtiming.co.il/events/930
https://www.realtiming.co.il/events/930
https://lodrun.shvoong.co.il/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%a8/
https://rtcjlm.gold-fish.co.il/
https://www.life-run.co.il/MenuDefault.aspx?id=7882
https://www.life-run.co.il/MenuDefault.aspx?id=7882
https://sovev-emek.org/
https://www.mudrun.co.il/MenuDefault.aspx?id=6683
https://www.mudrun.co.il/MenuDefault.aspx?id=6683
https://www.mudrun.co.il/MenuDefault.aspx?id=6683
https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=7852
https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=7852
https://www.bshvilhabanim.org.il/MenuDefault.aspx?id=7852
https://countryg.shvoong.co.il/
https://www.realtiming.co.il/events/1016
https://www.realtiming.co.il/events/976
https://www.marathonisrael.co.il/event/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://ramlarun.shvoong.co.il/
https://ramlarun.shvoong.co.il/
https://ramlarun.shvoong.co.il/
https://www.4sport-live.com/registration/preHome2?event=3251&lan=H
https://www.4sport-live.com/registration/preHome2?event=3251&lan=H
https://www.realtiming.co.il/events/998


 ריל טיימינג  כפר ורדים  מירוץ כפר ורדים  05/11/2021

 לא ידוע  נתיבות  מירוץ נתיבות  05/11/2021

 ריל טיימינג  רמת השרון  מירוץ אייל 06/11/2021

 ת"א   כפיים אקטיב בשיתוף עיריית  תל אביב יפו  מירוץ הלילה של תל אביב 10/11/2021

 ריל טיימינג  הוד השרון  מירוץ הוד השרון 12/11/2021

 ריל טיימינג  מודיעין  מירוץ מודיעין  19/11/2021

19/11/2021 trail runing series stage 4  )גולדפיש + סולומון  מדבר )אין מיקום מדויק 

 לא ידוע  באר שבע  מירוץ באר שבע  24/11/2021

 ריל טיימינג  בית שמש  מירוץ בית שמש  25/11/2021

 מרתון ישראל  אילת והסביבה מרתון מדברי אילת  26/11/2021

 ריל טיימינג  טבריה  מרתון טבריה 10/12/2021

17/12/2021 ultra desert 8  פלטינום  מעלה אדומים והסביבה 

 I.A.Uארגון   תל אביב יפו  ספרטניון  06/01/2022

 עמותת מרוץ שבילי עמק המעיינות  ק המעיינות עמ מרוץ שבילי עמק המעיינות 08/04/2022

 שוונג  אילת והסביבה ישראמן 28/01/2022

 שוונג  ים המלח  מרתון ארץ ים המלח  04/02/2022

 מרתון ישראל  אילת והסביבה תמנע דזרט  11/02/2022

 ריל טיימינג  אור יהודה מירוץ אור יהודה  11/02/2022

 כפיים אקטיב + עיריית ת"א  תל אביב יפו  מרתון סמסונג תל אביב 25/02/2022

https://www.realtiming.co.il/events/1013
https://www.realtiming.co.il/events/973
https://www.tlvnightrun.co.il/MenuDefault.aspx?Id=7865
https://www.realtiming.co.il/events/1018
https://www.realtiming.co.il/events/944
https://salomontrs.gold-fish.co.il/
https://www.realtiming.co.il/events/977
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa/
https://www.realtiming.co.il/events/1001
https://www.ultradesert.com/therace2/
https://event.shvoong.co.il/events/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f-2021/
http://www.maianot-trails.co.il/about/
https://event.shvoong.co.il/events/%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-2022/
https://event.shvoong.co.il/events/%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97-2022/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2-%d7%93%d7%96%d7%a8%d7%98-%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94/
https://www.realtiming.co.il/events/1010
https://www.tlvmarathon.co.il/MenuDefault.aspx?Id=6770


 

  15מירוץ אשקלון אליפות ישראל ב   04/03/2022
 קמ

 TRIעיריית אשקלון +  אשקלון 

 שווונג  כפר סבא  מירוץ כפר סבא  12/03/2022

 ריל טיימינג  ירושלים והסביבה מירוץ טלמונים  18/03/2022

 לא ידוע  שדרות והסביבה מירוץ הלילה של שדרות והנגב 07/04/2022

 ריל טיימינג  לכיש והסביבה  מירוץ לכיש  08/04/2022

 מרתון ישראל  רמת הגולן  רוץ הרי הגעשמי 08/04/2022

מירוץ   -מירוץ מכרמית לכרמית  12/05/2022
 שליחים 

 אמיר רוזן  צפון הנגב 

 לא ידוע  עמק יזרעאל  מירוץ הר לעמק 12/05/2022

 ריל טיימינג  אשקלון  2 -מירוץ נתנאל ה 13/05/2022

 TRI עמק יזרעאל  מירוץ לרוץ איתה 20/05/2022

 מרתון ישראל  רמת הגולן  אתגר החרמון 03/06/2022

 מרתון ישראל  כפר נוקדים  ערד מצדה  16/06/2022

17/02/2022 DNF  הסוללים Backyard Ultra Israel 

 שוונג  חדרה  מרוץ הלילה של חדרה  23/09/2021

https://ashkelon.runisrael.org.il/
https://ashkelon.runisrael.org.il/
https://event.shvoong.co.il/events/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%91%d7%90-2022/
https://www.realtiming.co.il/events/935
https://www.realtiming.co.il/events/1006
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%a2%d7%a9/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%a2%d7%a9/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%a2%d7%a9/
https://amirrozen.co.il/events/karmit2karmit/
https://amirrozen.co.il/events/karmit2karmit/
https://www.facebook.com/events/518342462682135?ref=newsfeed
https://www.realtiming.co.il/events/1009
https://www.realtiming.co.il/events/1009
https://www.3plus.co.il/taliarun/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%9f/
https://www.marathonisrael.co.il/event/%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%a8%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%93%d7%94/
https://www.facebook.com/groups/411090899613202
https://hadera-nightrun.shvoong.co.il/

