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דוח מתחרים למקצה משולב
שם התחרות

מערבי  -ליגת נוער 5

סוג תחרות כללי:

מערבי

סוג התחרות:

אליפות ישראל

#
1

מין

מקום התחרות

3

ריינינג ירוקי עד 18

שם המתחרה

נקבה כהן מורן

2

זכר

סבירסקי יהונתן

3

חוות דאבל קיי

מס סוס

שם הסוס

מין

בעלים

דואלין דאבל קינג (ספייקי)1566 Dualin Double King

מסורס

Ry ranch

שפרן שי

פולק ליאור

ריינינג ירוקי עד 18

1010 Kachina Misty Comand
קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

סבירסקי יהונתן

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי עד 18

1640 Diggersmidnitejunior
דיגר מידנייט ג'וניור (סהר)

מסורס

מועדון LD-Training

טרופ עמית

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי עד 18

1264 Dr lillian jack

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

ריינינג ירוקי עד 18

מסורס

חוות דאבל קיי

קנטי אילאיל

קנטי שי

ריינינג ירוקי עד 18

Ry ranch

נאחס ג'ואנה

פולק ליאור

ריינינג ירוקי עד 18

חוות דים

ברוזה רוני

נקבה

חוות חניאל

לזר מעיין

1365 Koras Dun It

ברקוביץ גיא

4

זכר

כהן-מוסקוביץ עידו

דוק ליליאן ג'ק (לילי)

5

זכר

מרטינוביץ' עידן

דלתון וויז

1462 Dalton Whiz

6

זכר

ביטון יהונתן

נו טיביו פפ

1495 Nu Tivio Pep

מסורס

7

נקבה מסטיי אלה

יזראל מלודי סטאר

1763 Israel Melody Star

מסורס

8

נקבה לזר מעיין

בי אייץ' קאצ'ינה

9

זכר

קוראס' דאניט (גוטה)

10

נקבה רוזברוך ליאת

11

זכר

#

מין

רקח גל

1822 Be Aech Kachina

חווה

דירוג ל

מאמן

זכר

קולסקי דור

תאריך התחרות

12/10/18

ריינינג ירוקי עד 18
אוחנה יוסי

ריינינג ירוקי עד 18

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

חן צליל

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי עד 18

1598 Boggies Peppy

מסורס

מועדון LD-Training

עדן דפנה

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי עד 18

אינפיניטי טופ סטפ (סטיצ') 1735 Infinity Top Step

מסורס

Ry ranch

רקח גל

ברבר דור

ריינינג ירוקי עד 18

בוגיס פפי

מספר רשומים למקצה 11

1

ריינינג ארכובות קצרות

שם המתחרה

נקבה כנעני נגה

2

זכר

חוף יהונתן

3

זכר

קרא יונתן

4

נקבה כנעני שביט

שם הסוס

4
בעלים

מאמן

1385 Magento

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

ריינינג ארכובות קצרות

1939 INFINITY KING STEP
אינפיניטי קינג סטפ (פלוטו)

מסורס

חוות חניאל

חוף רפאל

אוחנה יוסי

ריינינג ארכובות קצרות

1009 RY Spook in class

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

ריינינג ארכובות קצרות

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

ריינינג ארכובות קצרות

מגנטו (מארלי)

אר וואי ספוק אין קלאס
וויז פופ גאן (פופאי)

מס סוס

1918 Whiz Pop Gun

מין

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 4
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

טרייל פתוח

שם המתחרה

5
מס סוס

שם הסוס

1

נקבה בוני אופיר

צ'יק ציקיטה צ'יק

2

זכר

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

3

נקבה מגדי שנהב

סוויט אז גולד

4

נקבה אפשטיין יעל

בים

לוקר עודד

5

זכר

קטריוס רועי

דלתון לילראף דאניט

6

זכר

ויינבוים ינאי

פרקלס פולי דוק

7

נקבה קרא עדי

מונטי קיד

8

נקבה בוני אופיר

דייקירי סמארט בון

9

לוקר עודד

זכר

אייס ונילה צ'יק

1007 Chic hikita Chic

מין

חווה

מסורס

המרכז לרכיבה נען

1771 Ez choclet

דירוג ל

בעלים

מאמן

בוני אופיר

השאש שרי

טרייל פתוח

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

טרייל פתוח

1595 Sweet As Gold

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

טרייל פתוח

1175 Bim

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל פתוח

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל פתוח

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

טרייל פתוח

1638 monty kid

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברבר (אורן) אביב

קרא אלי

טרייל פתוח

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל פתוח

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל פתוח

1270 Dalton Lilruf Dunnit

1375 Daiquiri Smart Boon
1669 Ice Vanilla Chic

מספר רשומים למקצה 9
שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

בעלים

1

נקבה נחמיאס נגה

סמארט ריקו לנה

1820 Smart Ricolena

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל ירוקי

2

נקבה דיאב הנא

אייס ונילה צ'יק

1669 Ice Vanilla Chic

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל ירוקי

3

נקבה קראוס שי לי

חומי רסקל

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל ירוקי

1779

מין

חווה

דירוג ל

מאמן

#

מין

טרייל ירוקי

6

מספר רשומים למקצה 3

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות

www.ariel10.net

10/10/18 06:37

דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

טרייל עד 18

שם המתחרה

7
מס סוס

שם הסוס

1

נקבה נגרי רותם

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

2

נקבה פרידן טל

סוונסון מונטוורדה

1587 swensons monteverde

3

נקבה חן פז

פרקלס פולי דוק

1360 Freckles Folie Doc

4

זכר

5

נקבה קרא עדי

סוויט אז גולד

מין

חווה

מסורס

קבלירו

דירוג ל

בעלים

מאמן

דרמר אלי

אפשטיין יעל

טרייל עד 18

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל עד 18

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

טרייל עד 18

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

טרייל עד 18

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

טרייל עד 18

6

נקבה שורץ עמית

ג'ט

1125 Jet

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל עד 18

7

נקבה דרמר אלי

בים

1175 Bim

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל עד 18

8

נקבה קטריוס נועה

ניו מקסיקו בל

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל עד 18

עבדי אלון חי

1415 Filly

פילי

1595 Sweet As Gold

1240 New Mexico Belle

מספר רשומים למקצה 8
#

מין

טרייל עד 15

שם המתחרה

8
שם הסוס

מס סוס

מין

1630 Alona

נקבה

סוסים בכפר

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

1087 A Spanish Wizard

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל עד 15

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

טרייל עד 15

1587 swensons monteverde

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל עד 15

1901

מסורס

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל עד 15

1

זכר

2

נקבה שוורץ אור

פרקלס פולי דוק

3

נקבה אפרתי ענת

א ספניש וויזרד

4

נקבה היימן נויה

ג'ט

1125 Jet

פילי

1415 Filly

שחר תומר

אלונה

5

זכר

6

נקבה ברכה יובל

סוונסון מונטוורדה

7

נקבה דולב שירה

פיני

גולן עמרי

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל עד 15

ויינבוים ינאי

טרייל עד 15

טרייל עד 15

מספר רשומים למקצה 7
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

10

טרייל ירוקי עד 18

מס סוס

שם המתחרה

שם הסוס

קרוננברג עידן

ראף ליטל יילו

1

זכר

2

נקבה דולב שירה

ג'ט

3

נקבה בישור ליזה

בים

4

נקבה ברודסקי עדי

אייס ונילה צ'יק

5

זכר

מושלין יותם

דייקירי סמארט בון

6

זכר

קולסקי דור

פרקלס פולי דוק

7

נקבה אלון גאיה

פילי

8

נקבה כרמון תאיר

ניו מקסיקו בל

9

נקבה שורץ עמית

אלונה

1826 RUF LIL YALLOW

מין

חווה

מסורס

המרכז לרכיבה נען

1125 Jet
1175 Bim

דירוג ל

בעלים

מאמן

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 18

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 18

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל ירוקי עד 18

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל ירוקי עד 18

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 18

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

טרייל ירוקי עד 18

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

טרייל ירוקי עד 18

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 18

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 18

1669 Ice Vanilla Chic

1415 Filly
1240 New Mexico Belle
1630 Alona

מספר רשומים למקצה 9
#

מין

11

טרייל ירוקי עד 15

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1

זכר

2

נקבה למברג לינוי

ג'ט

3

נקבה בן עמי יובל

דייקירי סמארט בון

קול אורי

א ספניש וויזרד

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל ירוקי עד 15

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 15

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 15

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

טרייל ירוקי עד 15

1175 Bim

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל ירוקי עד 15

1415 Filly

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

טרייל ירוקי עד 15

1901

מסורס

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 15

1826 RUF LIL YALLOW

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 15

1537 Jazzy Red Pep

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל ירוקי עד 15

1125 Jet

4

זכר

5

נקבה בורשטיין ג'יימי

בים

6

זכר

גולן עמרי

פילי

7

זכר

האוש נתנאל

פיני

8

נקבה גוליאמוב מיכל

ראף ליטל יילו

9

נקבה טופל אור

ג'זי רד פפ

בן ישי עידן

בעלים

מאמן

1087 A Spanish Wizard

פרקלס פולי דוק

מין

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 9
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

12

טרייל ירוקי עד 12

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1

נקבה פלד מימון נעמה

דייקירי סמארט בון

2

1375 Daiquiri Smart Boon

מין

חווה

מסורס

המרכז לרכיבה נען

1638 monty kid

דירוג ל

בעלים

מאמן

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 12

נקבה ברקאי עמית

מונטי קיד

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברבר (אורן) אביב

קרא עדי

טרייל ירוקי עד 12

3

נקבה וינר טל

חומי רסקל

1779

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

טרייל ירוקי עד 12

4

זכר

אישנקו בנימין

פיני

1901

מסורס

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 12

5

זכר

אלמוזלינו איתמר

צ'יק ציקיטה צ'יק

1007 Chic hikita Chic

מסורס

המרכז לרכיבה נען

בוני אופיר

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 12

6

נקבה מורג שגיא אלבה

בים

1175 Bim

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

טרייל ירוקי עד 12

7

נקבה קרמניאן יובל

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

1771 Ez choclet

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

טרייל ירוקי עד 12

8

נקבה דגאי תמר

ג'ט

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

טרייל ירוקי עד 12

9

נקבה פלד מימון נעמה

ראף ליטל יילו

1826 RUF LIL YALLOW

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

טרייל ירוקי עד 12

10

נקבה ברקאי עמית

סוויט אז גולד

1595 Sweet As Gold

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

טרייל ירוקי עד 12

1125 Jet

מספר רשומים למקצה 10
#

מין

פלז'ר ירוקי

שם המתחרה

13
מס סוס

שם הסוס

1

נקבה הקר יעלי

פרקלס פולי דוק

2

נקבה קראוס שי לי

חומי רסקל

3

נקבה שאטאן אסתר

גאלו גאן

4

נקבה הנדרי ליאת

סוניק רמדי

כרמון גד

בעלים

מאמן

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

פלז'ר ירוקי

1779

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

פלז'ר ירוקי

נקבה

חוות דאבל קיי

קולטין אפי

הורן רעות

פלז'ר ירוקי

1619 Sonic Remedy

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר ירוקי

1240 New Mexico Belle

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר ירוקי

1145 Tara Anastasia

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

פלז'ר ירוקי

1669 Ice Vanilla Chic

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

פלז'ר ירוקי

1156 Galo Gun

ניו מקסיקו בל

5

זכר

6

נקבה טלומק שחם הילה

טרה אנסטסיה

7

נקבה דיאב הנא

אייס ונילה צ'יק

מין

חווה

דירוג ל
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

14

הורסמנשיפ ירוקי

שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

מין

1145 Tara Anastasia

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

1

נקבה טלומק שחם הילה

טרה אנסטסיה

2

נקבה דיאב הנא

אייס ונילה צ'יק

3

נקבה קלמרו עטרי

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

4

נקבה הנדרי ליאת

סוניק רמדי

1619 Sonic Remedy

5

נקבה קראוס שי לי

חומי רסקל

1779

1669 Ice Vanilla Chic

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

הורסמנשיפ ירוקי

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

הורסמנשיפ ירוקי

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי

מספר רשומים למקצה 5
#

מין

15

הליכה ג'וג עד גיל 10

שם המתחרה

שם הסוס

1

נקבה עוזר תמר

ג'זי רד פפ

2

זכר

סטולובי עומר

כרכום יפעת

3

זכר

קימל יונתן

פילי

מס סוס

מין

חווה

מסורס

קבלירו

1217 Carcom
1415 Filly

1537 Jazzy Red Pep

דירוג ל

בעלים

מאמן

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הליכה ג'וג עד גיל 10

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הליכה ג'וג עד גיל 10

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הליכה ג'וג עד גיל 10

4

נקבה כהן אלה

א ספניש וויזרד

1087 A Spanish Wizard

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הליכה ג'וג עד גיל 10

5

נקבה רמות יהלי

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הליכה ג'וג עד גיל 10

6

נקבה חוף מאיה

בי פרטיאל אולינה (הובי)

1674 Be Partial Olena

מסורס

חוות חניאל

אוחנה יוסי

אוחנה יוסי

הליכה ג'וג עד גיל 10

אברהם אגת

קאצ'ינה פור קאש (קוצ'י)

1541 Katchina For Cash

מסורס

חוות חניאל

אברהם יהלי

אוחנה יוסי

הליכה ג'וג עד גיל 10

אלמוזלינו איתמר

סוניק רמדי

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הליכה ג'וג עד גיל 10

1340 Ela Yifat

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הליכה ג'וג עד גיל 10

1982 nestea

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הליכה ג'וג עד גיל 10

7
8

זכר

9

נקבה מלכא עלמה

אלה יפעת

10

נקבה ישראל נינה

נסטי

1619 Sonic Remedy

מספר רשומים למקצה 10
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

הליכה ג'וג

שם המתחרה

16
מס סוס

שם הסוס

1

נקבה פרמוטי ליהיא

דייקירי סמארט בון

2

נקבה יצחקי תמר

סוויט אז גולד

3

נקבה גורמן אמה

פילי

4

נקבה מלכה שירה

סמארט ריקו לנה

5

נקבה סמואילוביץ אלכסנדרהדוקס רסקל ג'ק (באדי)

1375 Daiquiri Smart Boon

מין

חווה

מסורס

המרכז לרכיבה נען

דירוג ל

בעלים

מאמן

השאש שרי

השאש שרי

הליכה ג'וג

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הליכה ג'וג

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הליכה ג'וג

1820 Smart Ricolena

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הליכה ג'וג

1423 Docs Rascal Jac

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

הליכה ג'וג

6

נקבה מורג שגיא אלבה

ג'זי רד פפ

1537 Jazzy Red Pep

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הליכה ג'וג

7

נקבה חמישה אלי

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הליכה ג'וג

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הליכה ג'וג

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברבר (אורן) אביב

קרא עדי

הליכה ג'וג

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הליכה ג'וג

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

הליכה ג'וג

8

1595 Sweet As Gold
1415 Filly

זכר

1619 Sonic Remedy

אלמוזלינו איתמר

סוניק רמדי

9

זכר

זיאדנה עבאס

מונטי קיד

10

נקבה ברונשטיין מיכל

נסטי

11

נקבה קרמניאן יובל

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

1638 monty kid
1982 nestea
1771 Ez choclet

מספר רשומים למקצה 11
שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

בעלים

1

נקבה אבני ליהי

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

מסורס

קבלירו

דרמר אלי

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

2

נקבה ויצמן שחר

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

3

נקבה כרמון תאיר

ניו מקסיקו בל

1240 New Mexico Belle

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

4

נקבה ברודסקי עדי

אייס ונילה צ'יק

1669 Ice Vanilla Chic

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

5

נקבה אלון גאיה

נסטי

1982 nestea

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

6

נקבה בישור ליזה

א ספניש וויזרד

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

1087 A Spanish Wizard

מין

חווה

דירוג ל

מאמן

#

מין

הורסמנשיפ ירוקי עד 18

17

מספר רשומים למקצה 6

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות

www.ariel10.net

10/10/18 06:38

דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

שם המתחרה

שם הסוס

1

נקבה מור יוסף ליאל

בראוני רסקל (פיסטוק)

2

נקבה סמואילוביץ ולריה

דוקס רסקל ג'ק (באדי)

3

נקבה זיו טלי

ראף ליטל יילו

4

זכר

18
מס סוס
1512 Brownie Rascal

מין

חווה

מסורס

חוות דאבל קיי

1423 Docs Rascal Jac

בעלים

דירוג ל

מאמן

כנעני צביקה

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

1826 RUF LIL YALLOW

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

מסורס

קבלירו

דרמר אלי

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

5

נקבה פלאוט עופרי

פרקלס פולי דוק

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

6

נקבה אופיר רומי

נזק)1522 Are You Making
Trouble
אר יו דאן מייקינג טראבל (

מסורס

Ry ranch

ברבר (אורן) אביב

ברבר דור

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

7

נקבה יונאי נועם

גאלו גאן

נקבה

חוות דאבל קיי

קולטין אפי

הורן רעות

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

8

נקבה וייסמן תמר

ריי

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

9

נקבה בן עמי יובל

דייקירי סמארט בון

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

10

נקבה בורשטיין ג'יימי

א ספניש וויזרד

1087 A Spanish Wizard

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ ירוקי עד 15

בורשטיין ג'ורדן

1156 Galo Gun
1051 Ray

מספר רשומים למקצה 10
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

שם המתחרה

שם הסוס

1

נקבה מלכה שירה

סמארט ריקו לנה

2

זכר

זינו דניאל

פרקלס פולי דוק

3

זכר

ניר מעיין

אלה יפעת

4

זכר

אלמוזלינו איתמר

צ'יק ציקיטה צ'יק

5

נקבה כהן אלה

א ספניש וויזרד

6

נקבה קרמניאן יובל

7

זכר

8

אדטו אורי

19
מס סוס
1820 Smart Ricolena

מין

חווה

מסורס

מועדון LD-Training

דירוג ל

בעלים

מאמן

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

1007 Chic hikita Chic

מסורס

המרכז לרכיבה נען

בוני אופיר

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

1087 A Spanish Wizard

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

1771 Ez choclet

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

נרואים פאטי (בלונדי)

1483 Nroim Patti

נקבה

חוות דאבל קיי

בלפולסקי דניאל

1360 Freckles Folie Doc
1340 Ela Yifat

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

נקבה חמישה אלי

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

9

נקבה יצחקי תמר

מונטי קיד

1638 monty kid

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברבר (אורן) אביב

קרא עדי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

10

נקבה פרמוטי ליהיא

דייקירי סמארט בון

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

11

נקבה וינר טל

חומי רסקל

1779

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

הורסמנשיפ ירוקי עד 12

מספר רשומים למקצה 11
#

מין

20

ריינינג עד  18סירקט

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1016 Dual Fourever

1

נקבה יסעור מאיה

דואל פור אבר (דוליון)

2

נקבה קנטי דניאל

סמארט גולד רוסטר (מיקה)1651 Smart Gold Roster

3

נקבה נגרי רותם

רוסטרס קומון

4

נקבה יסעור מאיה

קאטלמנס קנדימן

1780 Roosters Common
1028 Cattlemans Candyman

מין

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

מסורס

Ry ranch

יסעור מאיה

ברבר דור

ריינינג עד  18סירקט

נקבה

חוות דאבל קיי

שפיר חן

קנטי שי

ריינינג עד  18סירקט

נקבה

קבלירו

נוימן יונתן

פרידמן גלעד

ריינינג עד  18סירקט

מסורס

Ry ranch

מררו עודד

ברבר דור

ריינינג עד  18סירקט

מספר רשומים למקצה 4
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דוח מתחרים למקצה משולב
ריינינג ירוקי עד 15

שם הסוס

מס סוס

1

נקבה ספיר שקד

נו טיביו פפ

1495 Nu Tivio Pep

2

נקבה רדא תמר

בי פרטיאל אולינה (הובי)

3

נקבה מנטל יהל

בלוז אולינה

#

מין

21

שם המתחרה

מין

חווה

מסורס

Ry ranch

דירוג ל

בעלים

מאמן

נאחס ג'ואנה

פולק ליאור

ריינינג ירוקי עד 15

מסורס

חוות חניאל

אוחנה יוסי

אוחנה יוסי

ריינינג ירוקי עד 15

נקבה

חוות דאבל קיי

וגנסברג לי

רז חת ליאור

ריינינג ירוקי עד 15

4

זכר

לוי אפי

תדהר קאצ'ינה

1586 Tidhar Kachina

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ויינבוים ינאי

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי עד 15

5

זכר

שטקלר נעם

ליטל גריי שיין

1745 Little Gray Shine

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

שטקלר נעם

לוי אמיר

ריינינג ירוקי עד 15

6

נקבה אפרתי ענת

נסי פלאשבק (פלאש)

1046 Neci Flashback

מסורס

קבלירו

דיטסהיים -קובנר נעםפרידמן גלעד

7

נקבה עודה לרין

דריי ליל וינטג'

8

1674 Be Partial Olena
1653 Blues Olena

1585 Dry Lil Vintage

נקבה

Ry ranch

קופיטקו בן

פולק ליאור

ריינינג ירוקי עד 15

קאצ'ינה סידי אולינה (סידי) 1299 Kachina CD Olena

נקבה

חוות חניאל

חוף רפאל

אוחנה יוסי

ריינינג ירוקי עד 15

1708 Ak Hokus Pokus

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט הרבי

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי עד 15

1664 Lil Ruf Coockie

מסורס

סוסים בכפר

שחר תומר

ויינבוים קורין

ריינינג ירוקי עד 15

חוות דאבל קיי

שדה אלון

בן חמו סער

ריינינג ירוקי עד 15

הרף דן

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי עד 15

לוי אמיר

ריינינג ירוקי עד 15

פרידמן גלעד

ריינינג ירוקי עד 15

זכר

חוף יאיר

9

זכר

רוטפלד אסף

איי קיי הוקוס פוקוס(קווין)

10

זכר

שחר תומר

ליל ראף קוקי (קוקי)

11

זכר

שדה אלון

1620 DOUBLE FRECKLES )FUN
דאבל פרקלס פאן (בייבי

נקבה

12

נקבה משעל אופק

פרופסור הוליווד (מייק) 1885 Professor Hollywood

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

1877 Customcommandnic

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

זולר רועי

1618 Bet On You

מסורס

קבלירו

פרנקטל יאן

13

זכר

זולר רועי

קאסטום קומנד ניק

ברסלר עמית

בט יו קאן

14

זכר

15

נקבה קרא שרון

16

זכר

מלאך ירין

17

נקבה לזר מעיין

ריינינג ירוקי עד 15

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

ריינינג ירוקי עד 15

1211 Beauty Double Chic

נקבה

Ry ranch

קליין נבו

פולק ליאור

ריינינג ירוקי עד 15

1999 Miss Lil Sugar

נקבה

חוות חניאל

אוחנה יוסי
רוזנבלט גריידינגר מרילין

רסקל יפעת (הוליווד ברונזי)
ביוטי (דאבל צ'יק)
מיס ליל שוגר (פיונה)

1570 Rascal Yifat

ריינינג ירוקי עד 15

מספר רשומים למקצה 17
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

פלז'ר פתוח

שם המתחרה

24
מס סוס

שם הסוס

1

נקבה בוני אופיר

צ'יק ציקיטה צ'יק

2

זכר

חומי רסקל

3

נקבה ברבר (אורן) אביב

4

זכר

לוקר עודד

קטריוס רועי

מסורס

המרכז לרכיבה נען

1779

נזק)1522 Are You Making
Trouble
אר יו דאן מייקינג טראבל (
דלתון לילראף דאניט

1007 Chic hikita Chic

מין

חווה

1270 Dalton Lilruf Dunnit

דירוג ל

בעלים

מאמן

בוני אופיר

השאש שרי

פלז'ר פתוח

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

פלז'ר פתוח

מסורס

Ry ranch

ברבר (אורן) אביב

ברבר דור

פלז'ר פתוח

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר פתוח

מספר רשומים למקצה 4
#

מין

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

שם המתחרה

שם הסוס

1

זכר

מושלין יותם

דייקירי סמארט בון

ביטון יהונתן

נו טיביו פפ

2

זכר

3

25
מס סוס

מין

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

1495 Nu Tivio Pep

מסורס

Ry ranch

נאחס ג'ואנה

פולק ליאור

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

נקבה טלומק שחם הילה

טרה אנסטסיה

1145 Tara Anastasia

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

4

נקבה מגדי שנהב

סוויט אז גולד

1595 Sweet As Gold

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

5

נקבה דרמר אלי

ג'זי רד פפ

1537 Jazzy Red Pep

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

6

נקבה פרידן טל

ראף ליטל יילו

1826 RUF LIL YALLOW

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר פתוח לסוסי נוביס

מספר רשומים למקצה 6
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

26

הורסמנשיפ פתוח

שם המתחרה
קטריוס רועי

1

זכר

2

נקבה טלומק שחם הילה

3

זכר

4

נקבה בוני אופיר

לוקר עודד

שם הסוס

דלתון לילראף דאניט
טרה אנסטסיה

מס סוס

מין

1270 Dalton Lilruf Dunnit

נקבה

המרכז לרכיבה נען

צ'יק ציקיטה צ'יק

בעלים

מאמן

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ פתוח

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

הורסמנשיפ פתוח

1771 Ez choclet

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

הורסמנשיפ פתוח

1007 Chic hikita Chic

מסורס

המרכז לרכיבה נען

בוני אופיר

השאש שרי

הורסמנשיפ פתוח

1145 Tara Anastasia

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 4
#

מין

27

הורסמנשיפ עד 18

שם המתחרה

1

נקבה פרידן טל

מס סוס

שם הסוס

סוונסון מונטוורדה

2

זכר

3

נקבה דרמר אלי

ג'זי רד פפ

4

נקבה קנטי דניאל

בראוני רסקל (פיסטוק)

5

זכר

עבדי אלון חי

בעלים

מאמן

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ עד 18

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הורסמנשיפ עד 18

1537 Jazzy Red Pep

1587 swensons monteverde
1982 nestea

נסטי

מין
מסורס

חווה

דירוג ל

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

1512 Brownie Rascal

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ עד 18
הורסמנשיפ עד 18

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ עד 18

6

נקבה נגרי רותם

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

מסורס

קבלירו

דרמר אלי

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ עד 18

7

נקבה ויצמן שחר

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

הורסמנשיפ עד 18

8

נקבה אודלר הילה

חרמון

1661

מסורס

חוות ג'ורי

קורן תומר

קורן תומר

הורסמנשיפ עד 18

9

נקבה אברהם יהלי

קאצ'ינה פור קאש (קוצ'י)

1541 Katchina For Cash

מסורס

חוות חניאל

אברהם יהלי

אוחנה יוסי

הורסמנשיפ עד 18

10

נקבה קטריוס נועה

ניו מקסיקו בל

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ עד 18

11

ביטון יהונתן

מסורס

Ry ranch

נאחס ג'ואנה

פולק ליאור

הורסמנשיפ עד 18

זכר

קרוננברג עידן

דייקירי סמארט בון

נו טיביו פפ

1240 New Mexico Belle
1495 Nu Tivio Pep

מספר רשומים למקצה 11
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

28

הורסמנשיפ עד 15

שם המתחרה
שחר תומר

מס סוס

שם הסוס

1

זכר

2

נקבה אפרתי ענת

3

זכר

4

נקבה ברכה יובל

סוונסון מונטוורדה

5

נקבה היימן נויה

ג'ט

6

נקבה אברהם נויה

נזק)1522 Are You Making
Trouble
אר יו דאן מייקינג טראבל (

גולן עמרי

ליל ראף קוקי (קוקי)
א ספניש וויזרד
פילי

7

זכר

8

נקבה גילת שני

חרמון

9

נקבה דולב שירה

פיני

שדה אלון

1664 Lil Ruf Coockie
1087 A Spanish Wizard
1415 Filly
1587 swensons monteverde
1125 Jet

נרואים פאטי (בלונדי)

1483 Nroim Patti
1661
1901

מין

חווה

מסורס

סוסים בכפר

דירוג ל

בעלים

מאמן

שחר תומר

ויינבוים קורין

הורסמנשיפ עד 15

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

הורסמנשיפ עד 15

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הורסמנשיפ עד 15

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הורסמנשיפ עד 15

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

הורסמנשיפ עד 15

מסורס

Ry ranch

ברבר (אורן) אביב

ברבר דור

הורסמנשיפ עד 15

נקבה

חוות דאבל קיי

בלפולסקי דניאל

הורסמנשיפ עד 15

מסורס

חוות ג'ורי

קורן תומר

קורן תומר

הורסמנשיפ עד 15

מסורס

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

הורסמנשיפ עד 15

מספר רשומים למקצה 9
#

מין

פלז'ר עד 18

שם המתחרה

30
שם הסוס

מס סוס

מין

1982 nestea

נקבה

חוות BR

1240 New Mexico Belle

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

פלז'ר עד 18

מסורס

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

פלז'ר עד 18

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

פלז'ר עד 18

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר עד 18

1

זכר

2

נקבה קטריוס נועה

ניו מקסיקו בל

3

נקבה חן פז

פרקלס פולי דוק

4

נקבה קרא עדי

ביוטיפול קווין אסתר

5

נקבה שורץ עמית

פיני

1901

6

נקבה אלון גאיה

פילי

1415 Filly

7

נקבה פרידן טל

סוונסון מונטוורדה

עבדי אלון חי

נסטי

1989 Beautifulqueenesther

1587 swensons monteverde

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

פלז'ר עד 18

השאש שרי

פלז'ר עד 18
פלז'ר עד 18

מספר רשומים למקצה 7
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

31

פלז'ר ירוקי עד 18

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

1

נקבה אבני ליהי

2

נקבה אודלר הילה

חרמון

3

נקבה פרידמן מאיה

ריי

4

נקבה כרמון תאיר

ניו מקסיקו בל

5

נקבה כהן מורן

6

נקבה בר און גל

פרקלס פולי דוק

7

נקבה ברודסקי עדי

אייס ונילה צ'יק

8

נקבה אלון גאיה

נסטי

9

נקבה בישור ליזה

א ספניש וויזרד

מין

חווה

מסורס

קבלירו

1661
1051 Ray

דירוג ל

בעלים

מאמן

דרמר אלי

אפשטיין יעל

פלז'ר ירוקי עד 18

מסורס

חוות ג'ורי

קורן תומר

קורן תומר

פלז'ר ירוקי עד 18

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

פלז'ר ירוקי עד 18

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר ירוקי עד 18

דואלין דאבל קינג (ספייקי)1566 Dualin Double King

מסורס

Ry ranch

שפרן שי

פולק ליאור

פלז'ר ירוקי עד 18

1360 Freckles Folie Doc

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

פלז'ר ירוקי עד 18

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

פלז'ר ירוקי עד 18

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

פלז'ר ירוקי עד 18

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

פלז'ר ירוקי עד 18

1240 New Mexico Belle

1669 Ice Vanilla Chic
1982 nestea
1087 A Spanish Wizard

מספר רשומים למקצה 9
שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

1

נקבה אייזנברג ניצן

אלה יפעת

1340 Ela Yifat

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

2

נקבה פארינטה פז

דוקס רסקל ג'ק (באדי)

מסורס

חוות משה

סייג משה

3

נקבה זינו עופרי

נרואים פאטי (בלונדי)

1483 Nroim Patti

נקבה

חוות דאבל קיי

בלפולסקי דניאל

הורן רעות

1415 Filly

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

פלז'ר עד 15

1051 Ray

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

פלז'ר עד 15

מסורס

Ry ranch

ברבר (אורן) אביב

ברבר דור

פלז'ר עד 15

1423 Docs Rascal Jac

4

זכר

5

נקבה פרידמן מאיה

ריי

6

נקבה אברהם נויה

נזק)1522 Are You Making
Trouble
אר יו דאן מייקינג טראבל (

גולן עמרי

פילי

חווה

דירוג ל

מין

#

מין

פלז'ר עד 15

32
בעלים

מאמן

קרא אלי

קרא עדי

פלז'ר עד 15

סייג משה

פלז'ר עד 15
פלז'ר עד 15

מספר רשומים למקצה 6
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דוח מתחרים למקצה משולב
33

פלז'ר ירוקי עד 15

מין

שם המתחרה

1

זכר

בורשטיין ג'ורדן

2

זכר

שחר-בורשטיין אדן

3

נקבה זיו טלי

ראף ליטל יילו

4

נקבה אייזנברג ניצן

אלה יפעת

5

נקבה אופיר רומי

6

נקבה גילת שני

7

זכר

8

נקבה בורשטיין ג'יימי

#

רוט עידן

גולן עמרי

מס סוס

שם הסוס

1544 Kachina Ruffles Chic
קאצ'ינה ראפלס צ'יק (סוניק)

מסורס

קבלירו

בעלים

מאמן

דרמר אלי

אפשטיין יעל

פלז'ר ירוקי עד 15

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

פלז'ר ירוקי עד 15

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר ירוקי עד 15

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

פלז'ר ירוקי עד 15

נזק)1522 Are You Making
Trouble
אר יו דאן מייקינג טראבל (

מסורס

Ry ranch

ברבר (אורן) אביב

ברבר דור

פלז'ר ירוקי עד 15

1661

מסורס

חוות ג'ורי

קורן תומר

קורן תומר

פלז'ר ירוקי עד 15

נקבה

חוות דאבל קיי

בלפולסקי דניאל

הורן רעות

פלז'ר ירוקי עד 15

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

פלז'ר ירוקי עד 15

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

פלז'ר ירוקי עד 15

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

פלז'ר ירוקי עד 15

1051 Ray

מסורס

חוות משה

סייג משה

סייג משה

פלז'ר ירוקי עד 15

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

פלז'ר ירוקי עד 15

1630 Alona

נקבה

סוסים בכפר

ויינבוים קורין

ויינבוים קורין

פלז'ר ירוקי עד 15

1217 Carcom

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

פלז'ר ירוקי עד 15

מסורס

קבלירו

825

מילקי

חרמון
נרואים פאטי (בלונדי)
א ספניש וויזרד
נסטי

9
10

נקבה פלאוט עופרי

11

נקבה וייסמן תמר

ריי

12

נקבה גוליאמוב מיכל

דייקירי סמארט בון

13

נקבה למברג לינוי

אלונה

14

זכר

15

נקבה טופל אור

כרכום יפעת
ג'זי רד פפ

1826 RUF LIL YALLOW
1340 Ela Yifat

זכר

ונינגר נתנאל

מין

חווה

דירוג ל

1483 Nroim Patti
1087 A Spanish Wizard
1982 nestea

1537 Jazzy Red Pep

נוימן יונתן

אפשטיין יעל

פלז'ר ירוקי עד 15

מספר רשומים למקצה 15
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

פלז'ר עד 12

שם המתחרה

34
שם הסוס

מס סוס

מין

אלה יפעת

1340 Ela Yifat

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

1360 Freckles Folie Doc
1779

1

זכר

ניר מעיין

2

זכר

בן ישי עידן

3

נקבה וינר טל

חומי רסקל

4

נקבה ברקאי עמית

כרכום יפעת

פרקלס פולי דוק

1217 Carcom

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

קרא אלי

קרא עדי

פלז'ר עד 12

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

פלז'ר עד 12

מסורס

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

לוקר עודד

פלז'ר עד 12

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

פלז'ר עד 12

מספר רשומים למקצה 4
#

מין

הליכה ג'וג סירקט עד 12

שם המתחרה

שם הסוס

35
מס סוס

בעלים

מאמן

1638 monty kid

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברבר (אורן) אביב

קרא עדי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

1375 Daiquiri Smart Boon

מסורס

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

1

זכר

2

נקבה וולוביק רוזין אילר

דייקירי סמארט בון

3

נקבה רמות יהלי

1734 Peponita take it all
פפוניטה טייק איט אול (פפי)

4

נקבה ברקאי עמית

כרכום יפעת

5

נקבה גולן עלמה

פילי

6

נקבה קרמניאן יובל

איזי צ'וקלט צ'יק (איזי)

זיאדנה עבאס

אלמוזלינו איתמר

7

זכר

8

נקבה מלכא עלמה

מונטי קיד

מין

חווה

דירוג ל

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ויינבוים ינאי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

1217 Carcom

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

1415 Filly

נקבה

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

הליכה ג'וג סירקט עד 12

מסורס

מועדון LD-Training

לוקר עודד

לוקר עודד

הליכה ג'וג סירקט עד 12

סוניק רמדי

1619 Sonic Remedy

נקבה

המרכז לרכיבה נען

השאש שרי

השאש שרי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

אלה יפעת

1340 Ela Yifat

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא עדי

הליכה ג'וג סירקט עד 12

1771 Ez choclet

מספר רשומים למקצה 8
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

ריינינג עד 15

שם המתחרה

36
שם הסוס

מס סוס

מין

קאצ'ינה סידי אולינה (סידי) 1299 Kachina CD Olena

נקבה

חוות חניאל

סייבלס פפי רסקל (גולי) 1506 Sables Peppy Ruscal

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

לוי ליאור

1046 Neci Flashback

מסורס

קבלירו

דיטסהיים -קובנר נעםפרידמן גלעד

1

זכר

חוף יאיר

2

זכר

לוי ליאור

3

נקבה אפרתי ענת

נסי פלאשבק (פלאש)

4

נקבה יסעור מאיה

קאטלמנס קנדימן

5

זכר

לוי אפי

תדהר קאצ'ינה

6

זכר

זולר רועי

קאסטום קומנד ניק

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

חוף רפאל

אוחנה יוסי
לוי אמיר

ריינינג עד 15
ריינינג עד 15
ריינינג עד 15

1028 Cattlemans Candyman

מסורס

Ry ranch

מררו עודד

ברבר דור

ריינינג עד 15

1586 Tidhar Kachina

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ויינבוים ינאי

ג'קסון יגאל

ריינינג עד 15

1877 Customcommandnic

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

זולר רועי

לוי אמיר

ריינינג עד 15

מספר רשומים למקצה 6
#

מין

ריינינג עד 12

שם המתחרה

37
מס סוס

שם הסוס

בעלים

מאמן

1939 INFINITY KING STEP
אינפיניטי קינג סטפ (פלוטו)

מסורס

חוות חניאל

חוף רפאל

אוחנה יוסי

ריינינג עד 12

1916

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

לוי אמיר

לוי אמיר

ריינינג עד 12

1780 Roosters Common

נקבה

קבלירו

נוימן יונתן

פרידמן גלעד

ריינינג עד 12

איי קיי הוקוס פוקוס(קווין)

1708 Ak Hokus Pokus

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט הרבי

דובובסקי ליאור

ריינינג עד 12

בי פרטיאל אולינה (הובי)

1674 Be Partial Olena

מסורס

חוות חניאל

אוחנה יוסי

אוחנה יוסי

ריינינג עד 12

1

זכר

חוף יהונתן

2

זכר

לוי איתי

פפסי החורש

3

נקבה יחזקאל ליאן

רוסטרס קומון

4

זכר

5

נקבה רדא תמר

רוטפלד אסף

מין

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 5
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דוח מתחרים למקצה משולב
#

מין

ריינינג עד 18

שם המתחרה

38
מס סוס

שם הסוס

1

זכר

מררו עודד

2

זכר

ברקוביץ גיא

1640 Diggersmidnitejunior
דיגר מידנייט ג'וניור (סהר)

3

נקבה יסעור מאיה

דואל פור אבר (דוליון)

1016 Dual Fourever

4

נקבה אברהם יהלי

פריטי גוד נייט (ליסה)

1279 PrettyGood Nite

כהן-מוסקוביץ עידו

5

זכר

6

נקבה אסקרוב יסמין

7

זכר

8

נקבה רוזברוך ליאת

9

רקח גל

זכר

סבירסקי יהונתן

מאסטר סולנוס

1935 Master Solanos

מין

חווה

זכר

Ry ranch

דירוג ל

בעלים

מאמן

מררו עודד

ברבר דור

ריינינג עד 18

מסורס

מועדון LD-Training

טרופ עמית

דובובסקי ליאור

ריינינג עד 18

מסורס

Ry ranch

יסעור מאיה

ברבר דור

ריינינג עד 18

נקבה

חוות חניאל

אברהם יהלי

אוחנה יוסי

ריינינג עד 18

מסורס

חוות BR

ברונשטיין יובל

ברונשטיין יובל

ריינינג עד 18

נקבה

Ry ranch

קופיטקו בן

פולק ליאור

ריינינג עד 18

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

סבירסקי יהונתן

ג'קסון יגאל

ריינינג עד 18

1598 Boggies Peppy

מסורס

מועדון LD-Training

עדן דפנה

דובובסקי ליאור

ריינינג עד 18

אינפיניטי טופ סטפ (סטיצ') 1735 Infinity Top Step

מסורס

Ry ranch

רקח גל

ברבר דור

ריינינג עד 18

1230 gatsbymonteverdechic

גטסבי
דריי ליל וינטג'

1585 Dry Lil Vintage

1010 Kachina Misty Comand
קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי)
בוגיס פפי

מספר רשומים למקצה 9

מספר רשומים למקצה 254
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