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Matan Nir - 5 School2020202020202020160מטרו מוטור ארנב אנרגיהגיל זרקו33

1517171315171717128אחרדלב מוטוספורט- ישראל KTM- מוטוליין- LEATT-RISE MOUSSEבועז סאסי310
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מאיר חברה למכוניות,  הונדה אופנועים,  קבוצת המרוצים HRC,  קוגול דור טורג'מן141
FOX HEAD' SHOWA  ,יבואני מישלין

131311151091384אחר

109100131515880עמותת האנדורוקבוצת ה.מ מוטורסרז עידן259
81001101111960זיו כרמי - Champ Factoryדלב מטוספורט/ktm israelטל אבטליון390
71115101558ענבר זלינגר460
131124נמרוד חמו10
1111גיא דוברובסקי51
909דניאל ליטווק888
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171717201717109124עמותת האנדורומטרו מוטור,  פוקס הד ישראלתומר שמש25

דלב מוטוספורט/KTM ישראל/KTM ביגוד ואביזרים/KTM חן כהן35
POWERPARTS/סוכנות מוטופאן

1115111713112020118עמותת האנדורו

בר נוב94
  ,HRC ״מאיר״ חברה לרכב יבואנית הונדה לישראל,  קבוצת המירוצים
 The  , מזור הנדסה בע״מ  ,Fox Head,  Showa  ,קוגול יבואני מישלין

ride workshop

 Superbike Racing - לאון בנישו
School

201020102020010110

1513131115151113106עמותת האנדורומסגריית אקספרס בעמ /Motosafeאריאל שלי15
132015131101717106דן מיה3
911913151572עמותת האנדורוק.ט.מ דלב מוטוספורט.קיק סטארטסער יעקב84
1001015131159טל איזנבנד19
808גיא בטיטו23
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1115152020202020141אחרעופר אבניר ,  אבזריון ,  The rideיפתח פרנקו18
1313131517171715120אחרדלב מוטוספורט / ktm ישראלמגד נעיים36
20202060סוף סלע47
17171751גיא נורסלע11
1011111345תאמר כנען64
13151341עמותת האנדורודלב מוטוספורט/ ktm ישראל.  מוטו פאן.  פוקס רייסינג ישראלמעין סבי44
151732זיו כרמי4
151530עמותת האנדורואורי פרג76
1717תומר ברבי26
1111מוש כהן217
00מטרומוטור,  בטא ישראל,  מטרו מוטוריקהמתן ניר109
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Matan Nir - 5 School172020202002020137מטרו מוטוראור זרקו66
151315017201717114עמותת האנדורוליגל פוקסאלון יוסף165
131717170171515111עילאי בן דהן118
201535ארז מלמן77
013013אחרדלב מוטוספורט ,  ktm israelאיתי אביבי114
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202020201393ירון יעקובוביץ57
81517111768ארד דוד91
913111501159סמי עותמאן189
131717956נעם בטיטו707
020201555עבד אלחלים סעדי414
17171751ים מעוז151
Maya Racing School15152050ש.ב.ש פרוייקטיםבן שחר921
200081745אבזריון,  עופר אבניר , Hosqvarna israelעמית מלול225
1013110943זיו כרמי - Champ Factoryיעקב דדיה198
1091310042ירון לוגסי14
1511834יובל גוטמן75
11110931אופיר ואזה241
101323יוחאי גנז139
15015עמותת האנדורודלב מוטוספורט/ ktm ישראל.  מוטו פאן.  פוקס רייסינג ישראלמעין סבי44
15015גל חסון32
1313איתי ברק106
01010גואד אבו פרחה711
1010נידאל סעד55
99אושר בושרי510
00בן זינגר170
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20202020202020140דרור כהן הילד16
171717017201710115עמותת האנדורוKTM ISRAERLשאולי חמוי745
1313015131569עמותת האנדורוד.ל.בצחי בני28
10810130109767עמותת האנדורוד.ל.ב מוטוספורטברק דודאי71
Matan Nir - 5 School01111013151363מטרו מוטור,  בטא ישראל,  מוטוריקהאיציק קלנר56
1510131553עמית שטרן79

151501747אחרדלב מוטורספורט / KTM ישראל,  מלכי רייסינג,  רוכבים למען רוכביםדור שוורץ777

Matan Nir - 5 School6151334מטרו מוטור,  בטא ישראל,  מוטוריקה וקלנר הגדולללללמאור אברהם74
11118030שחר עמרמי609
1191030אדי קלדס130
91726עמית גול901
71724גיא באומל311
0111122תומר זריהן29
99אור רונן61
99אורן כפיר221
88ארלה כץ276
88טדי הרוש104
77מור דורון810
55דרור כהן  519
404לירן קבסה70
00מנסור חרבאוי540
00מתן ניר109
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2020תומר וולף485
1717אסף אדום202
1515יוני אגמי105
1313יניב לוי927
1111מיכה וייס910
00ציון סבג197
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1720171517202020146זיו כרמי - Champ Factoryדלב מוטוספורט / KTM ישראלרון רוזנבוים884
1017131720151515122זיו כרמי - Champ Factoryד.ל.ב מוטוספורט , KTM ישראל Champ Factory,  VHM, HGS , בן אלמגור251
20152020017917118אחרדלב מוטוספורט/ktm Israelרן שמאי517
11910131110131390עמותת מועדון המוטוקרוסישראל ד.ל.ב מוטוספורט kilm ישראל Ktmדודי שמואל255
KTM Israel88101311171077דלב מוטוספורט / KTM ישראל / KTM ביגוד ואביזריםנעם ביאלי142
91091110011969עמותת מועדון המוטוקרוסMetroאורי שטרק338

1311110013101169אחרמטרו מוטור-הבית לאופנועים בישראל.  רועי שלומי- Dirt Bike Academyיותם גרינברג616

15131501558יהלי טל219
77נתן פלח580
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1720172017152020146זיו כרמי - Champ Factoryדלב מוטוספורט / KTM ישראלדנה הורטה313
1517151700151594עמותת האנדורודלב מוטוספורט / KTM ישראלתמר בזק320

  ,KTM Israel,  cross country LTD,  putoline Avizarion alpinestarרן יוחאי100
evco

2020201777אחר

Maya Racing School101515001757תומר מרכז שירות לרכב 4X4אליאן פלד841
Matan Nir - 5 School0151313041עופר אבניר- Husqvarna ישראלקארל האשול230
201737עמותת האנדורועופר אבניריעל קדשאי666
131311037רונית קדם720
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״מאיר״ חברה למכוניות  הונדה אופנועים  קבוצת המירוצים HRC קוגול מעיין עוזיאל115
FOX HEAD  SHOWA  יבואני מישלין

151715152010108110אחר

1715171520170101עמותת האנדורוקבוצת ה.מ מוטורסינעם אודין301
0202013131581מוטולייןעופר אבניר | אביזריוןיונתן קופלוביץ113
1189989660אבא ואוהדהדר מדיאל185
15202055אלון איסתון919
111108111051זיו כרמי - Champ Factoryזאב שלו600
20131346אסף ויסבקר304
20111344בן גנון157
11111739ביסאן קסטרו מוטורסניל חרבאוי550
97824אביאל אלבחר804
980724אחרדלב מוטוספורט ,  ktm israelאיתי אביבי114
131023עמית דרעי249
1013023דניאל ינקוביץ'298
96722עמותת האנדורועופר אבניריעל קדשאי666
1717דן סספורטס117
17017מעין פרידמן914
1717לותן וקסלר917
8917נועם רודמן402
1515כרם אסולין260
10414איציק למברוזו147
1313אקרם אלחמידי220
1111עומר קלנר222
1010שקד כהן182
1010ספורטאי עצמאי (ללא שיוך מועדון)אסף אביטל530
909ניר שחם660
55מורן קבסה380
33יואב כהנוביץ101
Matan Nir - 5 School00מטרו מוטורעומר רוזנבלום263
00יניב צמח124
00אמיר אזולאי187
00סלע טיקו918
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Metro motorMatan Nir - 5 School20171720172017128כרם אסולין260
Maya Racing School1515017152082ד.ל.ב מוטוספורט . maya racing schoolגל מיה377
20201757נעם בטיטו707
170131747בן בניזרי128
2020040ש.ב.ש פרויקטיםשלו שחר913
15110026שירן פרוחי163
101323עידן מרציאנו300
1515רונן רחמים279
Matan Nir - 5 School1515מטרו מוטורעומר רוזנבלום263
00גיא אלמוזנינו990
00ים קון252
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202015172017109דלב מוטוספורט / KTM ישראלנתנאל ברששת126
17130171562עמותת האנדורוישב פרויקטים Mali aviviישראל בוזגלו989
20202060אמיר אבו מוך161
15171143יותם כסיף291
172037עבד אלחלים סעדי414
171734שאדי חטיב168
151530תומר גבעתי205
2020עוז הימן120
1515אביתר שילג570
1515רונן רחמים279
001515עמותת האנדורוTeam plotkinגבי פלוטקין318
1313דניאל זיגדון444
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201510202017102עמותת האנדורוFRISHTA4X4אוהד פרישתא850
13510015159471עמותת האנדורוIMOTOרעי בן מוחא512
171591700159אבאעילאי דמרי140
20170744זיו כרמי - Champ Factoryאבארון צדיק172
13131339אסף אפרים772
172037אחרביסאן קסטרו מוטורסניל חרבאוי550
Maya Racing School51790031לוטן אביגד302
157005431אחרקבוצת ה.מ מוטורסעידן ברגינסקי296

מכונאי, ספונסר, נהג. אבאליעד בניסטי461
Dirtbike Academy by Roey Shlomi 

רועי שלומי -
41380530

131528הוד מעודה511
81725מתן יוסף כהן924
111122אברהם מורסיאנו148
13922רותם ארמדן178
911020מיכה וייס910
2020דן סספורטס117
02020רן פדידה950
2020שלו בן עמי903
17017עידו לוק624
8816אסף אדום202
0113216קבוצת ה.מ מוטורסשגב אריה שם טוב878
1515רועי כהן206
1515ישראל  931
13013יהב הדר102
6713תמיר משיח264
11011אור נחמיאס912
01111סלמאן חרבאוי980
1010  איליה בנצ'וק 192
01010ביסאן קסטרו מוטורסראזי חרבאוי145
1010עומר דעדוש770
700310עמרן עמאר904
1010כמאל חטיב940
909שי קמחי224
88אלמוג זבידה912
88יפתח איסטון169
77תומר וולף485
77דור עמיחי430
66נועם דיאן690
66יוגב ברנס987
66הראל סבאן886
66ראם צ'נטאי171
55יחיאל עוז328
22יאיר גפן143
101לביא וינטר526
00סער אוחיון908
0000פלג ארנון955
00שוני טיקו906
00גיא חן981
00סלע טיקו918
00דניאל ביטון925
00איציק פז871
000אור נחמיאס181
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201517201720109עמותת האנדורוזסטי נהריהדניאל מאיזליס292
172037ספורטאי עצמאי (ללא שיוך מועדון)רדיו משיח, שיפוץ איתן, מלכי רייסינגתמיר משיח264
2017037אחרהתותח סוכנות אופנועים קטמחגי כבביה262
Maya Racing School2020ש.ב.ש פרוייקטיםבן שחר921
2020שלו יצחק בן עמי903
1717שניר רוזנר413
1313עמית לוגסי831
00אופק רביב271
00רן פדידה908
00נאסר יוסף818
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2020202020171720154ולדימיר אולניק288
20131548ניגם גאנם915
0131528ספורטאי עצמאי (ללא שיוך מועדון)פריד אבו עוקסה226
170825ספורטאי עצמאי (ללא שיוך מועדון)ארנסט רוזנברג337
111122גלעד חורי188
2020שחר שי212
1717עידו אברהם176
1717יהל דובר229
1717אור כחלון228
01717עמותת האנדורונאסר יוסף818
1515קיריל קוטליאר678
1515דניאל זיגדון444
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