
שיטת ריצת האליפות קובעת אליפות- 

כל מקצי הNRHA ידורגו בשיטה זו. 

הקרטריון הוא השתתפות ב5 מתוך 10 תחרויות. 

הקריטריון מתייחס לצמד רוכב-סוס, ציון 0 נספר כהשתתפות וno score לא נספר. 

למקצי האליפות יכנסו 70% מהמשתתפים העומדים בקריטריון ובעלי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר (ב5 מקצים עם הציונים הגבוהים ביותר)  או מינימום 5 משתתפים.

המנצח יהיה מי שינצח את מקצה האליפות

סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

Seventy Stables1534139פריטי גוד נייט (ליסה)אברהם אגת

4323127קבלירופייב גנס ביי קששי נעמי

341087חוות RR (אודים)קאטלמנס קנדימן (ניימאר)אליאסף איתי

Seventy Stables22264טראש טו קאש (טראש)בן זאב אמה

11שביט הורסמנשיפסטאר ליטל ווימפי (בייגלה)שביט זוהר

סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

44431512חוות דאבל קיימגנטו (מארלי)כנעני נגה

63331512חוות אמיר - באר טוביהאיי אל אינפיניטי סטפלוי איתי

413511412חוות דאבל קיידואל פור אבר (דוליון - דולי)איתי ניר

15131119קבלירוווימפיטראשיייה (לינה)בורשטיין ג'יימי

01233חוות דניאלאינסטנט סמארט (פיצי)חורי רום

Seventy Stables55פריטי גוד נייט (ליסה)אברהם אגת

33חוות אמיר - באר טוביהסטיץ' 1לוי איתי

303קבלירורמדי דל סיאלו (מרקו)בורשטיין ג'ורדן

22חוות גרין פילדסספייסחוף יאיר

22קבלירופאסט מונטוורדהיחזקאל ליאן

22חוות דאבל קייסולטן טרשיה (סולטן)כנעני שביט

Seventy Stables00סטינג אוף ספוקלס (ספוקל)אברהם גיתי

נוער 

 NRHA
*מקצה חריג 

ילקח לאליפות 

3 מתוך 6 

תחרויות

נוער עד 13 

 NRHA
*מקצה חריג 

ילקח לאליפות 2 

מתוך 4 תחרויות



סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

889803333חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)קנטי שי

0936773232חוות דאבל קייגאנאשייניה (טראשי)רז חת ליאור

10102083030קבלירופי. אל וואלה וונדה שייןנוימן יונתן

Ry ranch57672525גאנרז ספשייל (פבלו)ברבר דור

692342424מועדון רוכבי יפעתביוטיפול דימונדקרא אלי

Ry ranch6216342221ריקו פרום הבןברוש שריג

32872020חוות גרין פילדסוואט א סמוקין צ'יק - וויצ'יחוף יאיר

30300231111חוות משהסי די אס שיין מקוויןסייג משה

10616קבלירוגאנטרשייה סבןשוגר יואב

654318מועדון רוכבי יפעתסוויט קאסטום רמיניקקרא אלי

54514חוות דאבל קייהאריס גונה וויזרז חת ליאור

048012חוות גרין פילדסוונדה (אלקטריק)מרדכי דודי

53311חוות דניאלגאנטרשייה סבןג'קסון יגאל

50319המרכז לרכיבה אבן שדהסידי קאצ'ינה צ'יקהרף דן

9918חוות גרין פילדסספייסמרדכי דודי

8816קבלירוגוטה באקל גירלשוגר יואב

51015חוות גרין פילדסאוק פייס בוניטהמרדכי דודי

8513חוות דניאלגאנר אוף דה ווסט (ווסט)ג'קסון יגאל

Seventy Stables7310ג'י אייצ'  מוב כרוםאוחנה יוסי

909חוות גרין פילדסצ'ופימרדכי דודי

77חוות דניאלבייבי ספארקג'קסון יגאל

Seventy Stables77ווז אנ דו (זואי)אוחנה יוסי

66חוות דאבל קייסולטן טרשיה (סולטן)בן חמו סער

Ry ranch44ספוק רייט אוןאמון ג'ושין

33מועדון רוכבי יפעתוואן טריטולינהקרא אלי

22מועדון רוכבי יפעתסאם לאקי גאי (סמי)קרא אלי

22קבוצת KPHסייל און צ'קסאחישר קאיה

00חוות גרין פילדסמאסטר סולאנהמרדכי דודי

00גולדן סידגי אס בוגיס גאן (טיטאן)אבו שיכה אחמד

00חוות RR (אודים)וודו פלו ג'ו (פיבי)פרידמן גלעד

פתוח 

NRHA



סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

Ry ranch68993232גאנרז ספשייל (פבלו)ברבר דור

4510102929חוות גרין פילדסוואט א סמוקין צ'יק - וויצ'יחוף יאיר

Ry ranch6401092929ספוק רייט אוןאמון ג'ושין

3560664503528חוות דאבל קיידה מובסטאר (מובי)שדה אלון 

448301919מועדון  LD-Trainingמג'סטיק יסמין (רגנאר אפוריקו )כהן מוסקוביץ עידו

53200261818חוות משהסי די אס שיין מקוויןסייג משה

5105301414חוות המחוגצ'קסי ליידיישי עדן

120701010חוות דניאלווימפיז טרופר (אגוזי)גנה לוין עמית

704819מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPיילו סבן (סטאר)שחאדה איהאב

8614חוות דניאלאינסטנט סמארט (פיצי)צוברי איציק

660719חוות דאבל קייקסטום מייד מגנום (סטיב)קנטי גיא

55515המרכז לרכיבה אבן שדהסידי קאצ'ינה צ'יקאבן שדה עמרי

10010חוות דניאלוויזרד בוגיס ג'ק (וויארד ג'ק)דניאל תמיר

7714חוות דאבל קייקסטום מייד מגנום (סטיב)קנטי דניאל

44חוות דניאלגאנטרשייה סבןדניאל תמיר

33המרכז לרכיבה אבן שדהמוקה צ'יק קאצ'ינההרף דן

00מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPיילו סבן (סטאר)שחאדה איהאב

44חוות דניאלוואן רויאל גאןחן צליל

Ry ranch11קסטום קינג דיימונדגל רקח

22אורוות הכרמלאינפרנו דאן איטפולק ליאור

00חוות אוליבוסנסנשיונל מגנום (מייגן)קסנצוב סרגיי

סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

381542121קבלירוסאטרדיי פפר נייטארצי רביב

268402020קבלירומיס קאצ'ינה וויז (יאנה)ארצי רביב

1026151515קבוצת KPHטורצ'י ג'וזיעופר קרן

Seventy Stables01038201414ווז אנ דו (זואי)אברהם אריק

303331212חוות דניאלגאנר אוף דה ווסט (ווסט)קולסקי רונן

26109אורוות הכרמלספארק אז אינסטנט (איתן)שגב זהר

88חוות דאבל קיישייני גאן (וואט)כנעני אמירה

88קבוצת KPHהיידיגאןכרמון אייל

Seventy Stables77קאסטום קומנד ניקארצי רביב

66קבוצת KPHאייסי דרימסכרמון אייל

505המרכז לרכיבה אבן שדהסידי קאצ'ינה צ'יקברמלי שרון

0404חוות דאבל קיישייני גאן (וואט)כנעני צביקה

33קבוצת KPHסייל און צ'קסכרמון אייל

22חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)כנעני אמירה

00קבלירוגוטה שייני דיימונדוייסמן מארק

00חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)כנעני צביקה

00חוות דאבל קייסולטן טרשיה (סולטן)כנעני צביקה

פתוח 

מוגבל 

NRHA

נונ פרו 

 +40

NRHA



סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

860101074141חוות גרין פילדסצ'ופיחוף יהונתן

7885920034237מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPסטדי בון סמארט (ג'סי)רואימי עופרי

974950064036חוות דאבל קייקיינד אוף א ביג דול (דולי)כנעני שביט

697904023735מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאינפיניטי רמיניקסטפ (עקיבא)עבד אלהאדי רג'א

777363030חוות דאבל קייאנג'לינהאיתי עומר

Ry ranch05086344203227בלו טראש סיילור (בלו)מזרחי רחלי

9530422323חוות אמיר - באר טוביהסטיץ' 1זולר רועי

960060012222חוות אמיר - באר טוביהדוק קאצ'ינה רמניקס (ג'נגו)לוי ליאור

1000901919חוות גרין פילדסוונדה (אלקטריק)חוף יהונתן

Seventy Stables030410001717ווז אנ דו (זואי)אברהם אריק

0670001313חוות גרין פילדסשיין סולאנו וויזסלמן יסמין

02710001010אלעד כליפא ריינינג הורססאז טאף אז פליי בויהרן יונדב

5005001010מועדון  LD-Trainingליטל בון באג (באקלי)פינקלמן אלונה

Ry ranch5302001010קסטום קינג דיאמונדביטון יהונתן

00121155חוות הרלבסי אס פרינסס דרימיןגרושקה עפרי

9771033חוות גרין פילדסשיין גאן (מילי)חוף יאיר

107017חוות דאבל קיימגנטו (מארלי)כנעני נגה

10717קבלירופי. אל דרים וואלה וואנדהשוגר (דרור) אבישג

8816חוות גרין פילדסספייסחוף יאיר

7916חוות גרין פילדסאוק פייס בוניטהחוף יאיר

8715קבלירופי. אל וואלה וונדה שייןנוימן יובל

9615המרכז לרכיבה נעןפפס סוויט פיסטול (תום)כרמון גילי

02810חוות אמיר - באר טוביהאיי אל אינפיניטי סטפלוי איתי

1010חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)כנעני אמירה

1010חוות דאבל קיישייני גאן (וואט)כנעני אמירה

80008חוות דניאלגאנר אוף דה ווסט (ווסט)קולסקי רונן

268מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאיי קיי אם אס רבולושיון (פולי)פיניאן ליאם

43007המרכז לרכיבה אבן שדהמוקה צ'יק קאצ'ינהאבן שדה מאור

707ארכ סנפ דסיזן (סנופי)לוי ירין

44חוות אמיר - באר טוביהסטיץ' 1לוי איתי

44חוות דאבל קייג'יי ג'יי (ליל קאש משין)איתי ניר

Seventy Stables22קאסטום קומנד ניקמאיר שיה

000חוות דניאלטינסלטאון דה ז'אוו (אלסה)משעל אופק

00חוות דאבל קייגאנטרשייה (טראשי)פיניאן ליאם

00חוות RR (אודים)צ'קס סוויט רבולושיןרייכל בירן דין

נונ פרו 

מוגבל 

NRHA



סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

97105884742חוות גרין פילדסספייסחוף יאיר

75967104439חוות גרין פילדסשיין גאן (מילי)חוף יאיר

47081063535חוות גרין פילדסצ'ופיחוף יהונתן

410410053333קבלירומיסטר הוליווד גאן איט ( הנדי)איגלר- מאירמן דנה

862105303432קבלירוווימפס סמות' סטפ ביביזקון יובל

5099083131חוות דניאלגאנר סטאר אוף יזראל (גנר)דניאל עוז

3570793131חוות גרין פילדסאוק פייס בוניטהחוף יאיר

846242424חוות דאבל קייאנג'לינהאיתי עומר

Seventy Stables944602323סטינג אוף ספוקלס (ספוקל)אברהם גיתי

10000901919חוות גרין פילדסוונדה (אלקטריק)חוף יהונתן

78001001616מועדון רוכבי יפעתסאם לאקי גאי (סמי)גרין שחר

808001616חוות RR (אודים)וודו פלו ג'ו (פיבי)רייכל בירן דין

625111515חוות הרלבצ'יקפליקסהרלב עמית

0740001111חוות גרין פילדסשיין סולאנו וויזסלמן יסמין

0800088חוות דניאלווימפיז טרופר (אגוזי)עזר מור

10717קבלירופי. אל דרים וואלה וואנדהשוגר (דרור) אבישג

54817קבוצת KPHהיידיגאןכרמון אייל

54615קבוצת KPHאייסי דרימסכרמון אייל

7714קבלירופי. אל וואלה וונדה שייןנוימן יובל

70714חוות גרין פילדסוואט א סמוקין צ'יק - וויצ'יחוף יאיר

9413המרכז לרכיבה נעןפפס סוויט פיסטול (תום)כרמון גילי

44412חוות דאבל קיימאסטר סול אנה (ג'וי)הלוי אסף

Ry ranch7411גאנרז ספשייל (פבלו)ברבר (אורן) אביב

88חוות דאבל קיישייני גאן (וואט)כנעני אמירה

0505חוות דאבל קיישייני גאן (וואט)כנעני צביקה

44חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)כנעני אמירה

03003אלעד כליפא ריינינג הורססארכ סנפ דסיזן (סנופי)לוי ירין

33קבלירוגוטה שייני דיימונדוייסמן מארק

022אלעד כליפא ריינינג הורססאז טאף אז פליי בויהרן יונדב

22חוות דאבל קייגאנאשייניה (טראשי)כנעני נגה

Ry ranch22מאסטר אוף צקסברבר (אורן) אביב

00קבוצת KPHסייל און צ'קסכרמון אייל

00חוות הרלבאסטרה ליטל דוקטור (רייצ'ל)הרלב עמית

00חוות דאבל קייגאנאשייניה (טראשי)כנעני צביקה

Ry ranch000וואן פגי גאןברבר (אורן) אביב

00חוות דאבל קייטייזר גאן (צ'ארלי)כנעני צביקה

00אורוות הכרמלמאסטר סולנוספויר (פולק) ספיר

נונ פרו 

NRHA



סה"כתחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
סה"כ 5 

תחרויות

אליפות- 

מיקום סופי

5910603030קבלירוגוטה באקל גירלשוגר יואב

1060773030חוות דאבל קייבסט דיל מי אין (פלין)בן חמו סער

523241616מועדון  LD-Trainingמג'סטיק יסמין (רגנאר אפוריקו )כהן מוסקוביץ עידו

3030321111חוות משהגוטה הוט דייטסייג משה

Ry ranch1014399ריקו פרום הבןברוש שריג

766524חוות Y.D.Hאיינשטיין אין הוליווד (יששכר)דקל יוסי

093820קבוצת KPHסייל און צ'קסאחישר קאיה

982019חוות Y.D.Hדספרדודקל יוסי

6814חוות RR (אודים)צ'קס סוויט רבולושןפרידמן גלעד

4711חוות RR (אודים)פול אופשיונאל גאן (וואן גאן)שוגר יואב

Seventy Stables909גאנאטרשייה ג'ול (סופי)גיבורי ברק

88קבוצת KPHאייסי דרימסאחישר קאיה

88חוות דניאלבייבי ספארקג'קסון יגאל

77מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאיי קיי אם אס רבולושיון (פולי)שחאדה איהאב

257חוות גרין פילדסשיין גאן (מילי)מרדכי דודי

Seventy Stables66שיינרס וויזה לינה (לינה)אוחנה יוסי

066חוות הרלבסי אס פרינסס דרימיןגיבורי ברק

55קבוצת KPHגוטייר וודוואחישר קאיה

55מועדון רוכבי יפעתביוטיפול אוף ספוקקרא אלי

55מועדון רוכבי יפעתסאם לאקי גאי (סמי)גרין שחר

55קבלירופי. אל וואלה וונדה שייןנוימן יונתן

44חוות דאבל קייסולטן טרשיה (סולטן)בן חמו סער

44חוות דאבל קייסטאדי צ'קסולושייןבן חמו סער

33מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאינפיניטי ליטל (גיי)שחאדה איהאב

22שביט הורסמנשיפספרקלינג טו סטפס (סטפי)שביט איתי

Seventy Stables00ג'י אייצ'  מוב כרוםאוחנה יוסי

Seventy Stables00איינשטיין ג'ולס (סיסקו)גיבורי ברק

00חוות דניאלווימפיז טרופר (אגוזי)עזר מור

00חוות דניאלניניו הניי בייג'קסון יגאל

000חוות אוליבוסנסנשיונל מגנום (מייגן)קסנצוב סרגיי

00חוות דניאלפרוזן ניקג'קסון יגאל

6חוות דאבל קייגי אס בוגיס גאןבן חמו סער

4חוות גרין פילדסמאסטר סול אנהמרדכי דודי

נוביס 
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