
שיטת דירוג מצטבר עם ניקוד כפול באליפות- 

כל מקצי הההתאחדות 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 שהשיג את הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בסכימה של הניקוד של 5 המקצים בתחרויות הליגה עם הניקוד הגבוה ביותר יחד עם הניקוד הכפול ממקצה האליפות 

תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

Ry ranch98459545986643סמוקין צ'קסולושן (סמוקין)ברק יוסף (ספי)

6100109644541המרכז לרכיבה נעןפפס סוויט פיסטול (תום)כרמון גד

63794467675936חוות דאבל קיידאן סמוקין ג'וס (שמשון)לוגסי נדב

81056643935חוות המחוגנו צ'קס אין לייטסארג'ואן אלי

274335853729מועדון  LD-Trainingמאסטר אן האנילוי שרי

58007132424חוות דאבל קיימיי סולדו (קופר)גולן ג'ואן

Ry ranch2862362723ספוק רייט אוןרוזנברג ניקולט

793928אורוות הכרמלספארק אז אינסטנט (איתן)שגב זהר

1077125חוות המחוגסטאפ אפארג'ואן אלי

08917חוות דאבל קייסולטן טרשיה (סולטן)לזר דודי

10717קבוצת KPHהיידיגאןכרמון אייל

Seventy Stables572216ג'י אייצ'  מוב כרוםלזר דודי

460212קבלירוליל רד גאןוייסמן מארק

3912קבלירוגוטה שייני דיימונדוייסמן מארק

10111חוות המחוגסטפ ביי סטפארג'ואן אלי

14218חוות משהדאן איט קאצ'ינה (קווינסי)רוזנפלד גייל

628המרכז לרכיבה נעןסקייזהר עפר

Ry ranch0516דה וויט פמלה (פמי)חמל רמון

6713המרכז לרכיבה נעןצ'קס סו ראף (ראף)כרמון גד

Seventy Stables505גאנאטרשייה ג'ול (סופי)אברהם אריק

Seventy Stables33ווז אנ דו (זואי)אברהם אריק

00קבוצת KPHאייסי דרימסכרמון אייל

00מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאלקטרה (מיס אלקטריק סאן)פיניאן יעקב

נונ פרו 50+



תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

7504910885142אלעד כליפא ריינינג הורססאריס סטארלייטכליפא אלעד

3525131918חוות המחוגפיקצוישי עדן

99018חוות חניאלמונטוורדה בי בוגיצמח גיא

88016מועדון רוכבי יפעתביוטיפול אוף ספוקאברהם אדיר

10616מועדון  LD-Trainingהופדובובסקי ליאור

Seventy Stables8715שיינרס וויזה לינה (לינה)אוחנה יוסי

5813החווה של בניזאוסיערי בני

66012החווה של בנייופיטריערי בני

8311קבוצת KPHהאנילושיןבן חמו סער

7411המרכז לרכיבה נעןסקיפסולושיןרוניס עידו

Seventy Stables09110ג'י אייצ'  מוב כרוםאוחנה יוסי

8210חוות דאבל קייחבובהליפשיץ בן

1010קבוצת KPHטורצ'י ג'וזיפרידמן גלעד

1010מועדון רוכבי יפעתביוטיפול אוף ספוקקרא אלי

99קבוצת KPHדונט קוושצ'ן דיס וויזאחישר קאיה

99חוות דאבל קייסטאר אוף צ'קסקנטי שי

Ry ranch77וויז סטאר סולושן (בני)ברבר דור

77חוות דניאלניניו הניי בייג'קסון יגאל

77מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPליטל סמארט פאפא (וויסקי)פיניאן ליאם

Ry ranch77קסטום קינג דימונדרקח גל

66שביט הורסמנשיפספוטשביט איתי

66מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPספשייל וויז אטאקשחאדה איהאב

505קבוצת KPHדרוגולושןאחישר קאיה

55מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPקאצ'ינה דוק אולינהחטב היתם

55מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPליטל סמארט פאפא (וויסקי)פדידה יניב

55אורוות הכרמלליל וינטג' גאןפולק ליאור

505חוות דניאלראגנר - זהבי (דירטי אין טאון)שי אורי

44קבוצת KPHגוטייר וודוואחישר קאיה

44החווה של בניאיי קיי ליטל דיימונד (פיתה)יערי בני

044חוות אוליבומייטי ליטל סטפ (רוברטו)קסנצוב סרגיי

404המרכז לרכיבה נעןצ'קס סו ראףרוניס עידו

Ry ranch33וואן פגי גאןביטון יהונתן

33פרטירדבול ספוקשי אורי

22שביט הורסמנשיפספרקלינג טו סטפס (סטפי)שביט איתי

Seventy Stables11גוד נייט צקסגיבורי ברק

00חוות גרין פילדסאינפיניטי אוף קוקיז (לוטוס)אבן שדה עמרי

00מועדון  LD-Trainingיסמין רף צ'קס אורלי אורי

0חוות דאבל קייגאן וויל מייק דיזי (סילבר)בן חמו סער

00חוות דאבל קייאנג'לינהבן חמו סער

Seventy Stables00גאנאטרשייה ג'ול (סופי)גיבורי ברק

00חוות הרלבסי אס פרינסס דרימיןגיבורי ברק

00אלעד כליפא ריינינג הורססאז טאף אז פליי בויהרן יונדב

00המרכז לרכיבה נעןשורטי גוטה סטייל (שורטי)ויצמן חן

0חוות גרין פילדסשיין סולאנו וויזסלמן יסמין

נוביס 

התאחדות



00חוות RR (אודים)צ'קס סוויט רבולושןפרידמן גלעד

000חוות אוליבומיי קי טו סאקססקסנצוב סרגיי

00מועדון רוכבי יפעתוואן טריטולינהקרא אלי

00אורוות הכרמלניו בלוז (לינגו)רוזנברג מורן

0חוות דאבל קייג'יי ג'ייאיתי ניר

7חוות דאבל קייגי אס בוגיס גאןבן חמו סער

3חוות דאבל קייג'יי ג'ייבן חמו סער

0חוות דאבל קיידיסג'וק איז און יוכנעני שביט

0חוות RR (אודים)צ'קס סוויט רבולושןרייכל בירן דין

6חוות גרין פילדסמאסטר סול אנהמרדכי דודי

תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

245351914קבלירופייב גנס ביי קששי נעמי

51441413חוות RR (אודים)קאטלמנס קנדימן (ניימאר)אליאסף איתי

Seventy Stables444201412פריטי גוד נייט (ליסה)אברהם אגת

Seventy Stables3133109טראש טו קאש (טראש)בן זאב אמה

44החווהשל בנייופיטרנחמיאס שירן ליבי

123חוות דניאלפרופסור הוליווד (מייק)דניאל עמית

22שביט הורסמנשיפסטאר ליטל ווימפי (בייגלה)שביט זוהר

11אורוות הכרמלמאסטר סולנוסרודה נעמי

תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

635642424חוות דאבל קייבסט דיל מי אין (פלין)אבו מוך רניה

355342020קבלירוצ'ק הר דיימונדנוימן יובל

52340432119חוות המחוגהיזה אינסטנט ריי (ריי)אידל מאי

04024621818קבוצת KPHצ'קס סו ראףכרמון גילי

4351311716פרטיגאנר שקה בום (בועז)יחזקאל שהם

Ry ranch44715מאסטר אוף צ'קסברבר (אורן) אביב

336קבלירומיס קאצ'ינה וויז (יאנה)ארצי רביב

55המרכז לרכיבה נעןמיס צ׳קסולושן פפכרמון תאיר

55חוות דאבל קיידיס ג'וק איז און יוכנעני שביט

Ry ranch303סמוקין צ'קסולושן (סמוקין)ברק יוסף (ספי)

22קבוצת KPHסייל און צ'קסכרמון אייל

Seventy Stables022קאסטום קומנד ניקמאיר שיה

11חוות אמיר - באר טוביהבריגי (טוני)שטקלר נעם

00יסמין רף צקסאורי אורלי

00חוות דניאלבייבי ספארקדניאל עוז

00חוות המחוגסטפ ביי סטפ (ווימפי)אסקוזידו ניצן

00פרטירדבול ספוקמאסטי אלה

נוער ירוקי 

עד 13 
*מקצה חריג ילקח 

לאליפות 3 מתוך 

5 תחרויות

נוביס נונ 

פרו



תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

1010393229אלעד כליפא ריינינג הורססאי וואנה בי א ביג סטאר (עובדיה)מנש אלונה

9101013029המרכז לרכיבה נעןדיי ניימד הים טאורה (טאורה)עמור ניבה

Seventy Stables789103427סטינג אוף ספוקלס (ספוקל)אברהם גיתי

96862923מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPליטל סמארט פאפא (וויסקי)לנץ ליאם

058192322קבלירומיס קאצ'ינה וויז (יאנה)שטייר נעמה

6671919המרכז לרכיבה נעןמולאן דייקיריפלדמן עלמה

7561818החווה של בניזאוסשלום לירז

04101414חוות עדניםקוצ'ינה אין הוליווד - פינוקיושבת כהן יניב

233701513קבלירוסאטרדיי פפר נייטבוכניק רומי

Ry ranch60061212מופאסהכהן רון

06399החווה של בניאיי קיי ליטל דיימונד (פיתה)כראדי סהר

042399קבלירומיסטר צ'ולה לינהקסמן זואי

Seventy Stables00555קאסטום קומנד ניקמאיר שיה

00555חוות Y.D.Hרוביןראובני אורן

088חוות אמיר - באר טוביהבריגי (טוני)ישראל אוריאן

426חוות גרין פילדסבובינה (מגניפיסנט הולי)חמישה אלי

44קבלירופייב גנס ביי קששי נעמי

22פרטירדבול ספוקמאסטי אלה

00חוות דניאלאינסטנט סמארט (פיצי)חורי רום

תחרות 10תחרות 9תחרות 8תחרות 7תחרות 6תחרות 5תחרות 4תחרות 3תחרות 2תחרות 1שם החווהשם הסוסשם הרוכבשם הכיתה
אליפות 

(ניקוד כפול)
סה"כ

סה"כ 5 

תחרויות

סה"כ 5 

תחרויות+ 

אליפות

80091010101010107750מועדון  LD-Trainingאקסטרה סטפ באלוגעש עדי

109890203838חוות דאבל קייאיינשטיין מייד גאן (אלברט)מרטונוביץ' עידן

1008900833838אלעד כליפא ריינינג הורססאי וואנה בי א ביג סטאר (עובדיה)מנש אלונה

6963863835חוות דניאלפרופסור הוליווד (מייק)דניאל עמית

188306543531חוות דניאלהוליווד צ'יקו טארי (טרי)ברק ליאור

8002039803030קבלירורמדי דל סיאלו (מרקו)בורשטיין ג'ורדן

Ry ranch650009283030מופאסהכהן רון

880132020המרכז לרכיבה נעןמולאן דייקירילאוצקר אורי

01030601919מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPאינפיניטי ליטל (גיי)שביט עדן

800008001616חוות אוליבובלוז מיי בלוזאלכרם יולנדה

1066031616פרטירדבול ספוקמאסטי אלה

330081414קבלירוווימפיטראשיייה (לינה)בורשטיין ג'יימי

550001010חוות דאבל קיידואל פור אבר (דוליון - דולי)איתי ניר

00070188חוות המחוגצ'קסי ליידיקלימי אור

0020577חוות משהקאצ'ינה וויזשניצר אנסטסיה

330000066המרכז לרכיבה נעןשורטי גוטה סטיילויצמן חן

4000044חוות גרין פילדסבובינה (מגניפיסנט הולי)חמישה אלי

0000444אורוות הכרמלמאסטר סולנוספרמון אדיר

0020133אורוות הכרמלביוטי (דאבל צ'יק)אינדיק נופר

ירוקי

ירוקי נוער 

 14-18
*מקצה חריג 

ילקח לאליפות 

3 מתוך 5 

תחרויות



020000022חוות דאבל קייוויז פופ גאן (פופאי)צמל נטלי

Ry ranch00000000וויז סטאר סולושן (בני)בוטבול עוז

1099432חוות חניאלסאקאב ספוק (ספוקי)רדא תמר

38920חוות דניאלפרוזן ניקכהן שגיב

28919אורוות הכרמלאינפרנו דאן איטארנון אלה

7916קבלירוגאנטרשייה סבןבורשטיין ג'ורדן

473014החווה של בניסטאר קייםבן יצחק עינת

01010קבלירומיס קאצ'ינה וויז (יאנה)ארצי רביב

369המרכז לרכיבה נעןמולאן דייקיריפלדמן עלמה

459מועדון רוכבי יפעתביוטיפול אוף ספוקאברהם אדיר

909חוות דאבל קייקסטום מייד מגנום (סטיב)מרטונוביץ' עידן

99חוות המחוגנו צקס אין לייטסאידל מאי

00268חוות משהמיי בלה טרישמרוני דנה

Ry ranch66בלו טראש סיילור (בלו)מזרחי רחלי

Ry ranch66ספוק רייט אוןרוזנברג ניקולט

00415חוות גרין פילדסליל מאני גאןאפריים עידן

55חוות המחוגהיזה אינסטנט ריי (ריי)אידל מאי

055מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPליטל סמארט פאפא (וויסקי)כנעאן נדיר

30014קבלירומיסטר צ'ולה לינהקסמן זואי

0303המרכז לרכיבה נעןדיי ניימד הים טאורה (טאורה)עמור ניבה

033חוות אמיר - באר טוביהבריגי (טוני)ישראל אוריאן

00202קבלירואיי קיי ליטל דיימונד (פיתה)בורשטיין ג'ורדן

22מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPליטל סמארט פאפא (וויסקי)פדידה יניב

Ry ranch22וואן פגי גאןביטון יהונתן

00000חוות המחוגסטפ ביי סטפ (ווימפי)אסקוזידו ניצן

00000מועדון  LD-Trainingסילק קאטרפילרהרטמן חיים

00קבלירוסאטרדיי פפר נייטבוכניק רומי

000חוות דאבל קייסטאדי צ'קסולושייןרוזנקרנץ נטע

00000מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPקאצ'ינה דוק אולינה (כורדון אסקובר)הררי הודיה

000החווה של בנייופיטרנחמיאס שירן ליבי

00חוות דניאלאינסטנט סמארט (פיצי)חורי רום

00אורוות הכרמלביוטי (דאבל צ'יק)מלאך ירין

00חוות דאבל קייג'יי ג'יי (ליל קאש משין)איתי ניר

00גולדן סידגי אס בוגיס גאן (טיטאן)גולדשטיין אלה

00אורוות הכרמלמאסטר סולנוסדרי בתאל

00חוות חניאלמונטוורדה בי בוגיגייגו אוריין

00קבלירופאסט מונטוורדהיחזקאל ליאן

00מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPקאצ'ינה דוק אולינה (כורדון אסקובר)זועבי דלע

000מרכז הרכיבה אולסטאר חוות JPקאצ'ינה דוק אולינה (כורדון אסקובר)חטב היתם

Ry ranch00דה וויט פמלהחמל רמון 

00חוות דניאלאינסטנט סמארט קווסטכהן שגיב

ירוקי


