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כ"סה11דרוג 10דרוג 9דרוג 8דרוג 7דרוג 6דרוג 5דרוג 4דרוג 3דרוג 2דרוג 1דרוג מועדון רכיבה'מסה/שם הסוסת/שם הרוכב

68.1567.565.3368.7569.9369.8867.7268.91413.34ש.ב.חוות ד965קיופידועמית קובוס

56.7659.5651.1762.6561.3867.736664.2662.5384.52ש.ב.חוות ד500בולרונדב חדר

67.6565.2964.8564.2668.3874.05071.3367.21413.91חוות האביב גל כהן186ביבי קינגמישל הנסליין דדון

67.566.9170.7470.1371.4369.8570.59490.83חוות סוסי נעם252זלטןרז ניצני

69.8566.03135.88חוות סוסי נעם252זלטןרז ניצני

66.3269.5664.1262.3567.3870.4867.8856.9766.76408.38חוות סוסי נעם581פרומנדהליאור קסוטו

66.3265.2571.0364.8366.6265.59399.64קבלירו353ארהמיקה בראל

58.3861.9160.5180.79חוות אורR124זוזו עדי סבא 

64.0861.4555.69181.22מרכז לרכיבה טיפולית בישראל581רואןיותם ברמן

62.3763.826068.8364.463.5382.92חוות האביב גל כהן613דן דןאברהמי נגה אור

62.1161.1861.8861.53246.7פרטי711סונטהחנה דבורה שטרנברג

6066.256057243.25מ"חוות ירושלים לרכיבה בע232אילנואבו אלקיעאן איברהים

73.1669.34142.5אורוות הכרמל213איזיאומייןסט סיון

068.264.88133.08ש.ב.חוות ד265רד רוזויימן אנה
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פתוח' רמה ד

INTER I



63.7956.6762.0662.3565.2561.8867.43382.76ש.ב.חוות ד265רד רוזקוב'סטפני ז

60.156163.7362.362.74309.92ש.ב.חוות ד135יקה'צשפילמן נטע

61.0565.7962.79189.63ש.ב.חוות ד539דוויקוב'סטפני ז

63.0959.4158.25180.75חוות האביב גל כהן400קוטנגוגזית נויה

61.163.6658.9361.7962.8665.572.6763.4360.7163.33391.45חוות קופל710ויקינגטגר לינור

63.2963.4164.6459.7664.1770.563.0762.2659.17389.08מרכז רכיבה קיבוץ יגור440אפולואלמגור רותם

61.9565.6161.4362.9863.675264.7363.3362.5381.57אורוות הכרמל327בונוזיסו אופק

61.5561.7960.836467.861.65377.62ש.ב.חוות ד260כנען טקססאפריאט מיה

60.83372.29  56.8362.6852.9862.56653.3364.57מרכז רכיבה קיבוץ יגורW837אנטוניו אוריה לאופר

67.6263.569.6763.563.81328.1אורוות הכרמל24294פיין טיים שכטר יונתן

62.364.1762.466.4363.33318.63אורוות הכרמל501קלאוז אפפרונט עדי

60.4856.5559.8858234.91דרך הסוס718לירימאידובסקי יונה

59.463.6760.48183.55חוות יוגב920קריאנטוירושלמי רחל

58.154.2954.17166.56דרך הסוס932בריזלשבי נטלי

62.5667.56130.12אורוות הכרמל237פוראברסיון סט

59.7665.12124.88מרכז רכיבה קיבוץ יגורW837אנטוניו מיכל לאופר

62.7461.07123.81'מור דרסז319באטר קאפחזן מיה

54.0258.4562.38174.85ש.ב.חוות ד25סה בוןגייסט שושנה

48.4148.41מרכז רכיבה רעננה919קוונטהלי זרצקי

62.3262.5656.55181.43ש.ב.חוות ד135יקה'צשפילמן נטע

67.0767.07חוות האביב גל כהן232אילנואבו אלקיעאן איברהים

68.273.866.9267.1971.1173.2370.473.0169.28430.8קבלירו599סובליאםנגה בראל

66.6465.3562.4870.2566.372.43403.45מ"חוות ירושלים לרכיבה בע232אילנואבו אלקיעאן אדם

67.3664.4963.6365.8261.28חוות האביב גל כהןZ760וניור קילוט 'גרייך עלמה

פתוח' רמה ג

19נוער עד גיל 

15ילדים עד גיל 



6665.8673.7571.947066.83414.38המרכז לרכיבה טיפולית בישראל634קונקיסטדורפורת דניאל

71.5362.6765.570.6772.271.53414.1פרטי577סטארלטגונן לי שי

54.7158.0656.5356.6752.7858.75337.5דרך הסוס781סקרלטשבי נועה

66.8170.1462.56470.14333.59חוות גרין פילדס247פרוידשריג יעל

65.2860.9766.562.3362.03317.11אורוות הכרמל541זיג זגרודה דנה

63.6158.6162.7864.6655.83305.49חוות יוגב700אייגרייצר הדס

63.866863.7571.47267.08ש.ב.חוות ד304טומיסיון מייסלוס

65.8663128.86אורוות הכרמל541זיג זגשליגין אלכסנדרה

62.3763.47125.84אורוות עין חרוד106גביאיצקוביץ עדן

63.7154.72118.43דרך הסוס411הרקולסקוניק רוני

56.2554.860111.11דרך הסוס556דינארושבי ליאל

66.1166.11(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 588קסטלוצור מרים

62.1462.14דרך הסוס932בריזלשבי ליאל

58.7558.75החווה הירוקה בפר הירוק217אלורהלמן עדי

53.8953.89אורוות עין חרוד125סרינהאיצקוביץ עדן

64.5769.7165.5665.83265.67אורוות הכרמל501קלאוז אפפרונט עדי

66.8667.57134.43אורוות הכרמל24294פיין טיים שכטר יונתן

64.4457.560.9761.861.670306.38מרכז רכיבה קיבוץ יגורווגאס/קלואיקרניאלי איתי

000אורוות כרמל12אווהשוורץ נועה אן

פתוח' רמה ב

13עד גיל ' רמה ב



69.4869.1469.1468.6274.8371.3422.51חוות קופל989לילי מיירז טל

66.5566.0370.1764.1465.6972.9369.66411.03מועדון רכיבה מעלה גמלא105שרהשגיא עפר

62.0756.5566.2171.0371.2168.6268.79407.93מרכז רכיבה קיבוץ יגורZ  503מקסימיליאן צוק מיכל

62.0763.6265.866561.964.6666.72387.93מרכז רכיבה קיבוץ יגור24ייסר'צטובי רותם

61.036065.346559.6666.7267.93386.02מרכז רכיבה קיבוץ יגור601לוקאסאיראני ליליא

66.3864.4871.2169.4872.93344.48חוות האביב גל כהן857אמיגוארגוב תמר

66.3866.966.7270.6969.31340אורוות הכרמל327בונושטיינפלד מיקה

65.5269.14066.963.6266.90332.08חוות קופלR231קוקו שאנל קונטורוב נטלי

59.8363.166.2173.9765328.11אורוות הכרמל327בונומזרחי עמר

58.6259.1460.3464.3163.79306.2פרטי3מיוזיקמשקוב מריה

67.7665.1766.7276.21275.86חוות האביב גל כהן857אמיגוצופן גילי

66.2167.5967.7668.79270.35חוות האביב גל כהן113מרימיינבלט עומר

66.0365.8663.7972.24267.92ו מניס'רנצ494שרקשטרסברג מעין

61.5559.4862.2469.66252.93ו מניס'רנצ62פסחדולב יעל

58.4557.2465.6965246.38מרכז רכיבה קיבוץ יגור601לוקאסאיראני ריזאן

56.5560.526560.17242.24'מור דרסז319באטר קאפנקש נועה

62.9353.4559.1464.66240.18(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 783לורנזושני מרטינה

57.5963.155.8660236.55דרך הסוס899ברקזאבי דניאל

62.2477.0773.97213.28(אורוות מרלט)חוות רוטשילד 354וודיגרנט שהם הילי

64.6667.2470.3202.24ו מניס'רנצ219אביבברזני תמר

64.14065.8669.14199.14חוות האביב גל כהן123מריברוסילובסקי נועה

67.5962.2465.17195'מור דרסז320אציללביא ניצן

60.6960.1771.72192.58אורוות הכרמל57וניור'גקרני כורי

62.4162.0764.48188.96'מור דרסז320אצילרם ארבל

66.3867.07133.45קבלירו358קרישנההורוביץ דניאל

63.9768.1132.07מרכז רכיבה קיבוץ יגור191קלואיקרניאלי איתי

58.7963.79122.58חוות רעננה298סקובידוארנון ליהיא

56.962.41119.31חוות רעננה298סקובידוגרפוב תאי

67.4167.41חוות קופל456נד'פיור לגטריפמן שירה

59.4859.48חוות אורZ626שיקגו בלק תלם

55.8655.86חוות האביב גל כהן852ר פיל"דבר נועם

67.7668.45136.21אורוות הכרמל541זיג זגרודה דנה

63.79063.160.1768.9768.97325חוות אור275אליססבא ליהי

65.8667.7666.5575.1768.62343.96חוות קופל456נד'פיור לגאנטין שלי

65.3466.964.6670.3470.52337.76ו מניס'רנצ155סהראלבז תמר

066.5557.5959.83183.97פרטי585קוקיגונן שם שלום

פתוח' רמה א

12עד גיל ' רמה א


