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10

דרוג 
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נקודות

מעל 
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קריטריון 

 תחרויות4
מיקוםמוזיקלי

101010101010101050VVV1ש.ב.חוות ד965קיופידועמית קובוס

10101010101010101050VVV1ש.ב.חוות ד500בולרונדב חדר

10101010101010101050VVV1חוות האביב גל כהן186ביבי קינגמישל הנסליין דדון

1010101010101050VVV1חוות סוסי נעם252זלטןרז ניצני

101020Vחוות סוסי נעם252זלטןרז ניצני

101010101091091050VVV1חוות סוסי נעם581פרומנדהליאור קסוטו

10910910948VVV2קבלירו353ארהמיקה בראל

99826V13חוות אורR124זוזו עדי סבא

10101030V1מרכז לרכיבה טיפולית בישראל581רואןיותם ברמן

99101091048VVV1חוות האביב גל כהן613דן דןאברהמי נגה אור

9108936VVV2מ"חוות ירושלים לרכיבה בע232אילנואבו אלקיעאן איברהים

01010020VVV3ש.ב.חוות ד265רד רוזויימן אנה

8810935VV14פרטי711סונטהחנה דבורה שטרנברג

101020V5אורוות הכרמל213איזיאומייןסט סיון

GP

PSG

23רוכבים צעירים עד גיל 

פתוח' רמה ד

INTER I -  25עד גיל

INTER II

פתוח' רמה ה

INTER I

2021-22דירוג לאליפות הארץ עונת 



101091010101050VVV1ש.ב.חוות ד265רד רוזקוב'סטפני ז

109910947VVV2ש.ב.חוות ד135יקה'צשפילמן נטע

109827V13חוות האביב גל כהן400קוטנגוגזית נויה

9101029V14ש.ב.חוות ד539דוויקוב'סטפני ז

674810910631047VVV1חוות קופל710ויקינגטגר לינור

106968955542VVV2מרכז רכיבה קיבוץ יגור440אפולואלמגור רותם

787107397842VVV2אורוות הכרמל327בונוזיסו אופק

87106104441VVV4ש.ב.חוות ד260כנען טקססאפריאט מיה

10687839VVV5אורוות הכרמל24294פיין טיים שכטר יונתן

553910486638VVV6מרכז רכיבה קיבוץ יגורW837אנטוניו אוריה לאופר

57410935VVV7אורוות הכרמל501קלאוז אפפרונט עדי

552012VVV8חוות יוגב920קריאנטוירושלמי רחל

657422VV1דרך הסוס718לירימיאודובסקי יונה

91019V10אורוות הכרמל237פוראברסיון סט

9817V11'מור דרסז319באטר קטפחזן מיה

3461312דרך הסוס932בריזלשבי נטלי 

391213מרכז רכיבה קיבוץ יגורW837אנטוניו מיכל לאופר

4414מרכז רכיבה רעננה919קוונטהלי זרצקי

217315ש.ב.חוות ד25סה בוןגייסט שושנה

84214Vש.ב.חוות ד135יקה'צשפילמן נטע

99Vמ"חוות ירושלים לרכיבה בע232אילנואבו אלקיעאן איברהים

101010101010101050VVV1קבלירו599סובליאםנגה בראל

891099946VVV2מ"חוות ירושלים לרכיבה בע232אילנואבו אלקיעאן אדם

99108844VVV3חוות האביב גל כהןZ760וניור קילוט 'גרייך עלמה

19נוער עד גיל 

פתוח' רמה ג

15ילדים עד גיל 



910810101049VVV1פרטי577סטארלטגונן לי שי

9710109846VVV2המרכז לרכיבה טיפולית בישראל634קונקיסטדורפורת דניאל

91077942VVV3חוות גרין פילדס247פרוידשריג יעל

69710941VVV4ש.ב.חוות ד304טומיסיון מייסלוס

7698535VVV5אורוות הכרמל541זיג זגרודה דנה

6596026VVV6חוות יוגב700אייגרייצר הדס

0061016VVV7אורוות עין חרוד106גביאיצקוביץ עדן

35455931V8דרך הסוס781סקרלטשבי נועה

437149דרך הסוס556דינארושבי ליאל

8513V10אורוות הכרמל541זיג זגשליגין אלכסנדרה

628V11דרך הסוס411הרקולסקוניק רוני

88V11(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 588קסטלוצור מרים

6613החווה הירוקה בכפר הירוק217אלורהלמן עדי

44V14דרך הסוס932בריזלשבי ליאל

1115אורוות עין חרוד125סרינהאיצקוביץ עדן

7108833VVאורוות הכרמל501קלאוז אפפרונט עדי

10818Vאורוות הכרמל24294פיין טיים שכטר יונתן

1010101010050VVV1מרכז רכיבה קיבוץ יגור191ווגאס/ קלואיקרניאלי איתי

000אורוות הכרמל12אווהשוורץ נועה אן

פתוח' רמה ב

13עד גיל ' רמה ב



23271111131589VV1חוות קופל989לילי מיירז טל

171613181781VV2חוות האביב גל כהן857אמיגוארגוב תמר

191912610111374VV3מועדון רכיבה מעלה גמלא105שרהשגיא עפר

132601694068VV4חוות קופלR231קוקו שאנל קונטורוב נטלי

1820991268VV4אורוות הכרמל327בונושטיינפלד מיקה

2117151467VV6חוות האביב גל כהן857אמיגוצופן גילי

1523101765VV7חוות האביב גל כהן113מרימיינבלט עומר

928191261159VV8מרכז רכיבה קיבוץ יגורZ  503מקסימיליאן צוק מיכל

141851653VV9ו מניס'רנצ494שרקשטרסברג מעין

101371172950VV10מרכז רכיבה קיבוץ יגור24ייסר'צטובי רותם

20111243VV11'מור דרסז320אציללביא ניצן

541412742VV12אורוות הכרמל327בונומזרחי עמר

8151841VV13(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 354וודיגרנט שהם הילי

7759431038VV14מרכז רכיבה קיבוץ יגור601לוקאסאיראני ליליא

15013735VV15חוות האביב גל כהן123מריברוסילובסקי נועה

1110728VV16'מור דרסז320אצילרם ארבל

851427VV17ו מניס'רנצ219אביבברזני תמר

1910525VV18'מור דרסז319באטר קאפנקש נועה

863825VV18ו מניס'רנצ62פסחדולב יעל

681024VV20אורוות הכרמל57וניור'גקרני כורי

5261418VV21פרטי3מיוזיקמשקוב מריה

336618VV21מרכז רכיבה קיבוץ יגור601לוקאסאיראני ריזאן

441312VV23דרך הסוס899ברקזאבי דניאל

11259VV24(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 783לורנזומרטינה שני

162137V25קבלירו358קרישנההורוביץ דניאל

2222V26חוות קופל456נד'פיור לגטריפמן שירה

41418V27חוות רעננה298סקובידוארנון ליהיא

21214V28חוות רעננה298סקובידוגרפוב תאי

3329חוות אורZ626שיקגו בלק תלם

1130חוות האביב גל כהן852ר פיל"דבר נועם

222547Vאורוות הכרמל541זיג זגרודה דנה

122436Vמרכז רכיבה קיבוץ יגור191קלואיקרניאלי איתי

10101010848VV1חוות קופל456נד'פיור לגאנטין שלי

999101047VV2ו מניס'רנצ155סהראלבז תמר

808109944VV3חוות אור275אליססבא ליהי

099826VV4פרטי585קוקיגונן שם שלום

12עד גיל ' רמה א

פתוח' רמה א


