
מיקום סופימחושבהנמוך ביותרכ"סהאליפות4דירוג 3דירוג 2דירוג 1דירוג מועדוןמספרה/שם הסוסת/שם הרוכב#

אקסטרים קאובוי נוביס

LD-Training14141515147214581מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי קול אשיר1

151510144584542מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסשביט איתי2

LD-Training111114111481473מועדון  1560ון'גברם אביעד3

1379134242חוות חניאל1774דה בלאק שייניגרינבוים עומר4

912135140139חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם5

691210138137רטורנו1363(נו ברנדון דיס ליידי )וקר 'גיצחק אהרון6

310112424חוות המחוג1891קסי ליידי'צישי עדן7

12102222חוות היוצרים הפועל מטה אשר1287(יורו)סמארטי דוידשבילי אלישע8

81122121חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צישי עדן9

10282020חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקניידרמן שי10

61121919חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדאלימי יאיר11

0747119118מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבוליפשיץ בן12

BR13031616חוות 1022ברקאגבריה אמל13

LD-Training151515מועדון  1841ק דיאמונד'קוסטום גקול אשיר14

LD-Training131313מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צדקניט דניאל15

BR121212חוות 1693טוויסטרטלר אייל16

Y.D.H5421111חוות 1762בונוסדקל יוסי17

101010חוות חניאל1003בראוןגרינבוים עומר18

371010חוות הסלעים1766בלפופר גיל19

1899פרטי1398(מידנייט)אז 'שיינינג מידנייט גחורי ליאב20

5499חוות טוני1355יק'ארבל דיס צשפר נתי21

26199חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו22

999מועדון רוכבי ורד הגליל1797ק פרקלס'אן בי מיסטר גשביט איתי23

888חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גגרינבוים עומר24

888חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקאשכנזי אלון25

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד פלטקביץ סוף26 777מועדון רוכבי ורד הגליל1227

666חוות צעדים ראשונים1352אנטרואשכנזי אלון27

LD-Training50166מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צהרשקו שרון28

666מועדון רוכבי ורד הגליל1796אביחיפלטקביץ סוף29

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד כהן שירז30 301155מועדון רוכבי ורד הגליל1227

555חוות צעדים ראשונים1958רף גאן רסקלניידרמן שי31

LD-Training444מועדון  1605סטלהוייץ עמית32

Y.D.H111144חוות 1093ק'פונצדקל יוסי33

0333חוות הרי יהודה1165ונסהאלימי יאיר34

LD-Training002133מועדון  1605סטלהאזולאי פייגי35

222חוות צעדים ראשונים1352אנטרואשל ארי36

111חוות היוצרים הפועל מטה אשר1791(באקלי)בון באג פופר גיל37

00111חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל38

111חוות גיזמו1568פנדהגנבר עירד39

111מועדון רוכבי ורד הגליל1795שי שחםליפשיץ בן40

000מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר41

000חוות אלונים1084מידנייט מרי בלוגנבר עירד42

Y.D.H000חוות 1093ק'פונצהרשקו שרון43

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

15151013156810581חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם1

127121514607532רטורנו1363(נו ברנדון דיס ליידי )וקר 'גיצחק אהרון2

145131211555503מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה3

LD-Training0814141349049מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי געש עדי4

1314113647344מועדון רוכבי ורד הגליל1442(לילו)ראף ליל לינה לוטון לילך5

LD-Training31379840337מועדון  1727שאדודקניט הרבי6

1011943434חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקאור דיה7

LD-Training128103030מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צהרשקו שרון8

LD-Training15693030מועדון  1560ון'גוקנין עינב9

99622626חוות רגעים1468יקו'צוקנין ליאור10

4103172525חוות הרוכבים הגלילית1271שדואו אוף דה מוןאברהם ליאור11

Y.D.H110122323חוות 1275גראנדסורקין אנה12

7047422022מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבוכהן אליהו13

61211323122מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסלוי רמה14

LD-Training0058518018מועדון  1605סטלהאזולאי פייגי15

84051717מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר16

BR111111חוות 1693טוויסטרמרום איתי17

53088חוות צעדים ראשונים1973קודהבוכריס חדווה18

666חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צגבריושין נסיה19

Y.D.H202155חוות 1093ק'פונצראובן נופר לי20

20133חוות דים1431טרויהשפיצר אלחנן21

Y.D.H111חוות 1093ק'פונצהרשקו שרון22

0000חוות המחוג1891קסי ליידי'צגבריושין נסיה23

 ירוקי18אקסטרים קאובוי עד גיל 

15151513147213591חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליאוסקר שגיא1

11121415136511542חוות חניאל1003בראוןפרלשטיין עמית2

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד כהן שירז3 91310144504463מועדון רוכבי ורד הגליל1227

7141111649643חוות דאבל קיי1002וני דייקירי'גכליפה דרור ניסים4

10111294242חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צבוקר רותם5

BR14132727חוות 1022ברקגינת גיא6

87112626חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צאסקוזידו ניצן7

12122424חוות הרי יהודה1165ונסהפלץ תמר8

5951919חוות המחוג1891קסי ליידי'צשימן שחף9

BR151515חוות 1693טוויסטרגולן עמרי10

681414חוות הסלעים1766בלקיימן אילנה11

BR771414חוות 1693טוויסטרגרין הדר12

131313חוות היוצרים הפועל מטה אשר1253רוקיחזן נועם13

491313חוות גיזמו1196טנאאברמנקו לוליטה14
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אסטרים קאובוי



491313חוות גיזמו1196טנאאזולאי עדי15

BR121212חוות 1693טוויסטרכהן עמית16

101010חוות גיזמו1568פנדהאזולאי עדי17

BR101010חוות 1022ברקגולדברג יונת18

101010חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדלוין עמור ניבה19

888חוות הסלעים1663מרליקיימן אילנה20

888חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדספורטה יונתן21

BR888חוות 1693טוויסטרגולדברג יונת22

666מועדון רוכבי ורד הגליל1192רונירון רוני23

555חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדרפואה מעיין24

 ירוקי15אקסטרים קאובוי עד גיל 

151515132602581חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו1

141481214628542חוות היוצרים הפועל מטה אשר1253רוקישמחי אנאאל2

711141113567493חוות דאבל קיי1002וני דייקירי'גלרנר דפנה3

6131314753647חוות דאבל קיי1002וני דייקירי'גפז אלה4

581291044539חוות דאבל קיי1626מידנייט פליירמימון אסיף5

BR1311863838חוות 1022ברקגרין הדר6

BR1115123838חוות 1022ברקדוידוב מרטין7

961093434חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל8

961042929חוות המחוג1891קסי ליידי'צקלימי אור9

1071717חוות היוצרים הפועל מטה אשר1095(אר יו נטע רונה אלה )פפו רואה שיראל10

BR151515חוות 1693טוויסטרגולן עמרי11

4741515חוות גיזמו1568פנדהקליינמן נעה12

781515חוות הרי יהודה1165ונסהקאופמן הגר13

1041414מועדון רוכבי ורד הגליל1141איתןבן יהודה נועה14

121212חוות היוצרים הפועל מטה אשר1095(אר יו נטע רונה אלה )פפו דש איה15

121212חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106(אובי)אובליסט רואה שיראל16

931212חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדצפתי נעמה17

111111חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליכרמל דוריה18

888חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106(אובי)אובליסט שני זוהר19

666חוות היוצרים הפועל מטה אשר1253רוקיכרמל דוריה20

5166חוות גיזמו1196טנאקליינמן נעה21

555חוות הסלעים1663מרליגרנות סתיו22

555חוות הרי יהודה1165ונסהפלץ תמר23

555חוות היוצרים הפועל מטה אשר1253רוקירואה שיראל24

333חוות הסלעים1766בלגרנות סתיו25

000חוות הסלעים1663מרליבוחבוט איתמר26

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1412141353531חוות חניאל1774דה בלאק שייניגרינבוים עומר1

LD-Training11101511156210522מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי קוסקס נתנאל2

LD-Training15159139619523מועדון  1727שאדודקניט דניאל3

LD-Training91415104848מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צדקניט דניאל4

13811121256848חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שלייעקבי דגן5

1451381151546חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקלניידרמן שי6

LD-Training10135144242מועדון  1560ון'גברם אביעד7

710953131מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולנימארון גסאן8

LD-Training481062828מועדון  1605סטלהוייץ עמית9

BR12682626חוות 1693טוויסטראגבריה אמל10

1171818חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקאפלבום יהל11

6441414חוות רגעים1468יקו'צאליהו יורם12

121212חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקניידרמן שי13

731010פרטי1107סוקסלדור ענבל14

LD-Training999מועדון  1605סטלהדקניט דניאל15

6288חוות טוני1355יק'ארבל דיס צשפר נתי16

888רטורנו1363(נו ברנדון דיס ליידי )וקר 'גיצחק אהרון17

777מועדון רוכבי ורד הגליל1344בלאקבריצוקרמן אלון18

18אקסטרים קאובוי עד גיל 

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד ירושלמי עמרי1 14151513157213591מועדון רוכבי ורד הגליל1227

12141415116611552מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולנימארון גסאן2

913141450503חוות חניאל1003בראוןפרלשטיין עמית3

89133030חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צשימן שחף4

11132424חוות צעדים ראשונים1352אנטרואשכנזי אלון5

10102020מועדון רוכבי ורד הגליל1192רונירון רוני6

BR151515חוות 1693טוויסטרכהן עמית7

BR131313חוות 1022ברקמרום איתי8

0121212חוות גיזמו1196טנאאזולאי עדי9

121212חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדרפואה מעיין10

121212חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו11

121212חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדספורטה יונתן12

111111חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקאשכנזי אלון13

15אקסטרים קאובוי עד גיל 

15141515147314591חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו1

14151313126712552חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליחמל רם2

12131414136612543חוות היוצרים הפועל מטה אשר1287(יורו)סמארטי דוידשבילי אלישע3

13119114444חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צקלימי אור4

1112153838חוות הרי יהודה1165ונסהלוין עמור ניבה5

10610103636חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל6

1210113333חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקבן זאב דביר7

991818חוות גיזמו1196טנאקליינמן נעה8

BR121212חוות 1693טוויסטרגרין הדר9

BR111111חוות 1693טוויסטרגינת גיא10

101010מועדון רוכבי ורד הגליל1141איתןבן יהודה נועה11

BR888חוות 1022ברקגינת גיא12

BR777חוות 1022ברקדוידוב מרטין13

000חוות גיזמו1568פנדהקליינמן נעה14

אקסטרים קאובוי נונ פרו

13111314136411531חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם1

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד ירושלמי עמרי2 11141215126411532מועדון רוכבי ורד הגליל1227

15151112106310533מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה3

LD-Training3315131549346מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי געש עדי4

LD-Training927111443241מועדון  1727שאדודקניט הרבי5

Y.D.H87109943736חוות 1275גראנדסורקין אנה6

LD-Training149101135134מועדון  1605סטלהוייץ עמית7

7814231031חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקאור דיה8

968831031מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבוכהן אליהו9

138728028חוות היוצרים הפועל מטה אשר1095(אר יו נטע רונה אלה )פפו אסיסקוביץ איתי10

10643528325מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר11

141024024פרטי1107סוקסלדור ענבל12



21226224222מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסלוי רמה13

1205522022חוות צעדים ראשונים1973קודהאשל ארי14

453113013חוות רגעים1468יקו'צוקנין ליאור15

Y.D.H01043808חוות 1093ק'פונצראובן נופר לי16

07707חוות דים1431טרויהשפיצר אלחנן17

6606חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106(אובי)אובליסט אסיסקוביץ איתי18

6606מועדון רוכבי ורד הגליל1344בלאקבריצוקרמן אלון19

50505חוות המחוג1277יקיטה'דנסינג צגבריושין נסיה20

LD-Training4404מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צדקניט הרבי21

1101חוות הרוכבים הגלילית1271שדואו אוף דה מוןאברהם ליאור22

0000חוות המחוג1891קסי ליידי'צגבריושין נסיה23

EXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

LD-Training13131315540541מועדון  1727שאדודקניט הרבי1

LD-Training1414121353053מועדון  1605סטלהוייץ עמית2

15151444044חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם3

15141241041מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה4

12101133033מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר5

1111011חוות צעדים ראשונים1973קודהאשל ארי6

LD-Training1010010מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צדקניט הרבי7

אקסטרים קאובוי פתוח

LD-Training13151515137113581מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי קול אשיר1

LD-Training121261415596532מועדון  1727שאדודקניט דניאל2

15910912559463חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שלייעקבי דגן3

1111111144044חוות חניאל1774דה בלאק שייניגרינבוים עומר4

148138548543מועדון רוכבי ורד הגליל1442(לילו)ראף ליל לינה שביט איתי5

10512101047542חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקלניידרמן שי6

Y.D.H910912747740חוות 1275גראנדדקל יוסי7

LD-Training7513934034מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צקוסקס נתנאל8

131427027חוות רזיאל1715(גאס)לוק פור דה מוני רזיאל שלומיק9

14822022חוות דאבל קיי1241(בלו)אז 'דיגרס מידנייט גרזיאל שלומיק10

67619019חוות המחוג1891קסי ליידי'צישי עדן11

11617017מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולניפלטקביץ סוף12

LD-Training1414014מועדון  1841ק דיאמונד'קוסטום גקול אשיר13

84214014חוות טוני1355יק'ארבל דיס צשפר נתי14

7310010חוות צעדים ראשונים1352אנטרוניידרמן שי15

LD-Training8808מועדון  1560ון'גברם אביעד16

242808חוות רגעים1468יקו'צאליהו יורם17

5505חוות דים1431טרויהישי עדן18

4404חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדאלימי יאיר19

3303חוות גיזמו1568פנדהגנבר עירד20

3303חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקניידרמן שי21

EXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

LD-Training15151515137313601מועדון  1222(גופי)שואו מי דה בוגי קול אשיר1

LD-Training121291415629532מועדון  1727שאדודקניט דניאל2

14111312106010503מועדון רוכבי ורד הגליל1442(לילו)ראף ליל לינה שביט איתי3

11912131257948חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקלניידרמן שי4

138829029חוות טוני1355יק'ארבל דיס צשפר נתי5

131427027חוות רזיאל1715(גאס)לוק פור דה מוני רזיאל שלומיק6

141024024חוות דאבל קיי1241(בלו)אז 'דיגרס מידנייט גרזיאל שלומיק7

Y.D.H111122022חוות 1275גראנדדקל יוסי8

LD-Training1414014מועדון  1841ק דיאמונד'קוסטום גקול אשיר9

1010010מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולניפלטקביץ סוף10


