
דוח מצטבר לאחר הורדת ציון נמוך

נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

מקצוע ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

LD-Training1272600מועדון  1846טריסטןגינת גיא 11515151512

BR1063530חוות 1845קונוגולדברג יונת 21312141014

959500חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל 3121412129

751440חוות דאבל קיי1002(דייקירי)וני דייקירי 'גכליפה דרור ניסים 487101115

043430חוות חניאל1851טקילהיעקב שובל 55131411

042420חוות הרי יהודה1165ונסהפלץ תמר 61013910

028280חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדרפואה מעיין 79118

028280חוות המחוג1891קסי ליידי'צקלימי אור 811107

025250חוות המחוג1891קסי ליידי'צאסקוזידו ניצן 9799

429250חוות הרי יהודה1839אלבורקסולומון ענבר 1044678

023230חוות המחוג2015סילברבוקר רותם 116611

021210חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןצפתי נעמה 12588

014140חוות חניאל1003בראוןיעקב שובל 1314

013130חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןרפואה מעיין 1413

013130מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבולוגסי פלג 1513
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

Intermediate EXCAאקסטרים קאובוי  מקצוע

1067570חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם 11510141513

LD-Training965560מועדון  1727שאדוגעש עדי 2139151315

LD-Training1062520מועדון  1846טריסטןהוכברג שירית 31115101214

LD-Training046460מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה שכטמן שרון 412131011

(פופאי)פופאי שאדו אוף מיידנייט אזולאי פייגי LD-Training042420מועדון  1048 58131110

LD-Training042420מועדון  1605סטלהבארין אווס'ג 6141459

042420חוות נוף גלבוע1843דילןדניאל מטר 7712149

(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד יצחק אהרון LD-Training437330מועדון  1835 8468712

431270מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסלוי רמה 954787

LD-Training027270מועדון  1150רוביןהרשקו שרון 109126

024240מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםכהן אליהו 11789

022220מועדון רוכבי ורד הגליל1795שי שחםטלומק שחם הילה 1235068

021210חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו 131011

011110חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גוייץ עמית 1411

0660מועדון רוכבי ורד הגליל1849רוני הבתכהן יצחק 156

Y.D.H0660חוות 1762בונוסבן דרור מור 166

Novice EXCAאקסטרים קאובוי  מקצוע

045450פרטי1073סקייזוהר עופר 11213119

LD-Training044440מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה שכטמן שרון 2151514

LD-Training042420מועדון  1150רוביןגלעדי ענת 3131415

040400מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסלוי רמה 4121315

LD-Training039390מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צגוטרמן רקפת 51091010

031310חוות היוצרים הפועל מטה אשר1838סטון'גרטיג רובינא 611911

Y.D.H024240חוות 1762בונוסבן דרור מור 71014

024240מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםכהן אליהו 81212

019190מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיכהן יצחק 9118

014140מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבולוגסי פלג 1014

LD-Training013130מועדון  1915(הופ)ינה אולינה 'מיס קאצהרץ סתו 1113
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

Ride Smart EXCAאקסטרים קאובוי  מקצוע

LD-Training059590מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה דקניט הרבי 115141515

1368550פרטי1073סקייזוהר עופר 21313151413

1266540מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםכהן אליהו 31412131314

023230חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גמסג תמר 41211

LD-Training015150מועדון  1727שאדודקניט הרבי 515

LD-Training014140מועדון  1605סטלהזוהר עופר 614

LD-Training012120מועדון  1915(הופ)ינה אולינה 'מיס קאצלוי שרי 712

Young Gun EXCAאקסטרים קאובוי  מקצוע

BR055550חוות 1022ברקישראל נינה 115151510

046460מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולנישביט זהר 21081414

046460מועדון רוכבי ורד הגליל1849רוני הבתקריאף נהוראי 31311913

039390מועדון רוכבי ורד הגליל1849רוני הבתרקנטי הראל 499129

039390מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגאטיה פלג 51110108

037370חוות חניאל1851טקילהשחר אור 6131311

035350מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיקרילקאר איתי 7121112

028280חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי לידאני תהל 81414

LD-Training015150מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צבוגוד הילי 915

012120מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגשביט רותם 1012

Youth EXCAאקסטרים קאובוי  מקצוע

LD-Training1373600מועדון  1846טריסטןגינת גיא 11315151515

1370570חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו 21514131414

1367540חוות היוצרים הפועל מטה אשר1792קרןשמחי אנאאל 31413141313

024240חוות הרי יהודה1839אלבורקחליחל ווליד 41212

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד ירושלמי עמרי 012120מועדון רוכבי ורד הגליל1227 512
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים מקצוע

961520חוות נוף גלבוע1843דילןדניאל מטר 113915159

LD-Training1061510מועדון  1846טריסטןהוכברג שירית 21214141011

LD-Training049490מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה שכטמן שרון 31413715

755480חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי סעדון אוהד 41515997

LD-Training544390מועדון  1605סטלהוקנין עינב 51112885

1271LBD Stable139380(צל ירח)שדואו אוף דה מון אברהם ליאור 611111313

(פופאי)פופאי שאדו אוף מיידנייט אזולאי פייגי LD-Training037370מועדון  1048 7810514

037370חוות חניאל1003בראוןפרלשטיין עמית 84121110

Y.D.H441370חוות 1275גראנדסורקין אנה 91087124

Y.D.H032320חוות 1762בונוסבן דרור מור 10071312

030300חוות חניאל1837נורהבלעום בסאם 1135148

021210חוות המחוג1891קסי ליידי'צמזיג עדן 125106

LD-Training020200מועדון  1150רוביןגלעדי ענת 13965

017170מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולניכהן שירז 146344

BR011110חוות 1693טוויסטרטלר אייל 1511

LD-Training010100מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צגוטרמן רקפת 1620431

LD-Training0880מועדון  1915(הופ)ינה אולינה 'מיס קאצהרץ סתו 1762

Y.D.H0770חוות 1093ק'פונצראובן נופר לי 187

0660חוות הרי יהודה1839אלבורקחליחל ווליד 196

0440חוות היוצרים הפועל מטה אשר1838סטון'גרטיג רובינא 204

0330חוות כברית1871ארבלסקורובוגטוב יבגני 213

0220חוות המחוג1676(גולד)גולד מן ספרקי ונונו רקפת 22002

0220מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיכהן יצחק 2302

0220חוות חניאל1868דיאנהוייץ עמית 242

0000חוות המחוג1910(חרובי)אראקיס רוסטר בן נון רונן 2500
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

אקסטרים קאובוי נוביס התאחדות מקצוע

(פופאי)פופאי שאדו אוף מיידנייט דקניט דניאל LD-Training1268560מועדון  1048 11414131215

(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד קול אשיר LD-Training1164530מועדון  1835 21112141314

655490חוות היוצרים הפועל מטה אשר1792קרןיעקבי דגן 361561513

347440חוות רמות1767סוףניידרמן שי 415113612

547420מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםשביט איתי 57131557

242400חוות היוצרים הפועל מטה אשר1838סטון'גיעקבי דגן 613221411

Y.D.H747400חוות 1762בונוסדקל יוסי 787121010

BR436320חוות 1845קונואגבריה אמל 81210446

024240חוות דאבל קיי1626(אודי)מידנייט פלייר ליפשיץ בן 9501180

019190חוות דאבל קיי1653בלוז אולינהליפשיץ בן 1004870

120190חוות נוף גלבוע1843דילןדניאל מטר 11311114

LD-Training017170מועדון  1605סטלהוקנין עינב 1208900

LD-Training016160מועדון  1150רוביןהרשקו שרון 131051

015150חוות כברית1871ארבלפופר גיל 14105

012120חוות רגעים1844זואיאליהו יורם 1509102

0990חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גגרינבוים עומר 169

0990חוות חניאל1851טקילהיעקב שובל 179

0990חוות היוצרים הפועל מטה אשר2007(מיסטר פפי פיק)פורד יעקבי עינב 1818

LD-Training0990מועדון  1915(הופ)ינה אולינה 'מיס קאצדקניט דניאל 1909

0880רטורנו1836קאיוןלבני עמרי 20062

0770חוות חניאל1851טקילהגרינבוים עומר 2107

0660חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןאלימי יאיר 222013

0550חוות הרי יהודה1839אלבורקאלימי יאיר 230050

0550חוות המחוג2015סילברישי עדן 24131

0440חוות חניאל1837נורהגרינבוים עומר 254

0330חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גסיטבון נעם 263

0110חוות חניאל1837נורהבלעום בסאם 27001

0110חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גוייץ עמית 281

0000חוות חניאל1868דיאנהגרינבוים עומר 290

0000מועדון רוכבי ורד הגליל1797ק פרקלס'אן בי מיסטר גשביט איתי 300

0000חוות חניאל1851טקילהשחר אור 310

0000מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבולוגסי פלג 320
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

0000חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדאלימי יאיר 330

EXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו  מקצוע

LD-Training1371580מועדון  1727שאדוגעש עדי 11415131415

1369560חוות חניאל1154פיבוסיטבון נעם 21313151513

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד ירושלמי עמרי 961520מועדון רוכבי ורד הגליל1227 3151411129

(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד יצחק אהרון LD-Training1162510מועדון  1835 41112141114

045450חוות היוצרים הפועל מטה אשר1287(יורו)סמארטי דוידאשבילי אלישע 59121311

850420פרטי1073סקייזוהר עופר 610118912

030300מועדון רוכבי ורד הגליל1795שי שחםטלומק שחם הילה 7101010

026260מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבורומי ספיר 8989

022220מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה 91210

0770חוות חניאל1868דיאנהוייץ עמית 107
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נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

אקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות מקצוע

056560חוות חניאל1003בראוןצדוק שלו 113141514

LD-Training053530מועדון  1727שאדוגעש עדי 210151315

Y.D.H050500חוות 1275גראנדסורקין אנה 315111212

042420מועדון רוכבי ורד הגליל1486לסלוי רמה 4127149

036360מועדון רוכבי ורד הגליל1795שי שחםטלומק שחם הילה 5881010

LD-Training036360מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה דקניט הרבי 6111213

030300חוות המחוג1891קסי ליידי'צמזיג עדן 791011

029290פרטי1073סקייזוהר עופר 87688

027270מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה 91413

LD-Training024240מועדון  1150רוביןגלעדי ענת 10699

019190חוות רגעים1850וני'גפריאנטי דודו 111477

012120חוות חניאל1837נורהבלעום בסאם 12156

011110מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםכהן אליהו 1311

010100חוות המחוג1676(גולד)גולד מן ספרקי ונונו רקפת 14136

LD-Training0660מועדון  1915(הופ)ינה אולינה 'מיס קאצלוי שרי 156

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד מארון גסאן 0550מועדון רוכבי ורד הגליל1227 165

0440חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גמסג תמר 174

0330חוות היוצרים הפועל מטה אשר1838סטון'גרטיג רובינא 183

Y.D.H0220חוות 1093ק'פונצראובן נופר לי 192

15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל  מקצוע

BR051510חוות 1022ברקגרין הדר 114141112

048480חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי סעדון אוהד 21591311

BR048480חוות 1845קונוהלוי אסף 312131013

045450חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל 413101210

044440חוות היוצרים הפועל מטה אשר1792קרןשמחי אנאאל 5151514

041410חוות היוצרים הפועל מטה אשר1287(יורו)סמארטי דוידאשבילי אלישע 6121415

039390חוות הרי יהודה1165ונסהקאופמן הגר 7101199

032320חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןלוין עמור ניבה 811678

028280מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיגרנות סתיו 98857

026260חוות הרי יהודה1839אלבורקיוסף סתיו 109566

022220מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגשמקה מרדכי 11778
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הנמוך ביותר
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18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל  מקצוע

LD-Training059590מועדון  1846טריסטןגינת גיא 115141515

(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד מארון גסאן 051510מועדון רוכבי ורד הגליל1227 214131212

038380חוות חניאל1003בראוןפרלשטיין עמית 3121313

037370מועדון רוכבי ורד הגליל1478מאליבולוגסי פלג 4151111

031310חוות הרי יהודה1839אלבורקחליחל ווליד 58149

030300חוות המחוג1891קסי ליידי'צקלימי אור 6101010

024240חוות המחוג2015סילברבוקר רותם 7978

023230חוות חניאל1851טקילהיעקב שובל 89014

022220חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדספורטה יונתן 91111

013130חוות חניאל1003בראוןיעקב שובל 1013

BR012120חוות 1693טוויסטרגולן עמרי 1112

010100חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןרפואה מעיין 1210

0990חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדרפואה מעיין 139

מקצוע ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

BR1167560חוות 1022ברקישראל נינה 11411131415

BR863550חוות 1022ברקדוידוב מרטין 2131512158

BR762550חוות 1847קלין'גדוידוב מרטין 3151414127

048480חוות חניאל1851טקילהשחר אור 412111312

LD-Training648420מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צבוגוד הילי 51113996

031310מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפישביט זהר 6101011

030300מועדון רוכבי ורד הגליל1849רוני הבתרקנטי הראל 77779

029290חוות הרי יהודה1165ונסהקאופמן הגר 81514

024240מועדון רוכבי ורד הגליל1849רוני הבתקריאף נהוראי 98610

024240חוות המחוג1676(גולד)גולד מן ספרקי והבה רומי 101086

021210מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיקרילקאר איתי 111011

021210חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי לידאני תהל 12129

013130מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולנישביט זהר 1313

0880מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגשביט רותם 148
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מקצוע ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

BR1165540חוות 1845קונוהלוי אסף 11214131115

047470חוות דאבל קיי1626(אודי)מידנייט פלייר מימון אסיף 21091414

BR652460חוות 1022ברקגולדברג יונת 311815612

854460חוות דאבל קיי1002(דייקירי)וני דייקירי 'גפז אלה 413118913

044440חוות חניאל1984(גוטה)ק וולנטיין 'גקניגסוולד אביגייל 51311137

BR952430חוות 1847קלין'גדוידוב מרטין 69159109

645390חוות דאבל קיי1653בלוז אולינהלרנר דפנה 76771510

BR339360חוות 1693טוויסטרגרין הדר 88103126

334310מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפיגרנות סתיו 9461473

028280חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןעמרני שני 1054811

026260חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליכרמל דוריה 1114012

020200חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי סעדון אוהד 12155

018180חוות הרי יהודה1839אלבורקיוסף סתיו 13558

018180חוות הרי יהודה1165ונסהשמחה שקד 143645

013130מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגשמקה מרדכי 152344

012120חוות הרי יהודה1165ונסהפלץ תמר 1612

010100חוות הרי יהודה1840אפולו סבן טיןלוין עמור ניבה 1710

0770חוות הרי יהודה1839אלבורקפליישר ניצן 187
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EXCAאקסטרים קאובוי פתוח  מקצוע

LD-Training055550מועדון  1442(לילו)ראף ליל לינה דקניט דניאל 114151412

LD-Training055550מועדון  1841ק דיאמונד'קוסטום גקול אשיר 211141515

LD-Training049490מועדון  1727שאדודקניט דניאל 39131314

(פופאי)פופאי שאדו אוף מיידנייט ברם אביעד LD-Training039390מועדון  1048 41012710

LD-Training035350מועדון  1628(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צקוסקס נתנאל 578128

035350חוות חניאל1154פיבוגרינבוים עומר 613787

031310חוות חניאל1222(גופי)שואו מי דה בוגי גרינבוים עומר 712649

Y.D.H031310חוות 1275גראנדדקל יוסי 815925

028280חוות חניאל1774(שייני)דה בלאק שייני גרינבוים עומר 984511

023230חוות רמות1985רף גאן רסקלניידרמן שי 1051134

021210חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שלייעקבי דגן 111011

017170חוות הרי יהודה1266פרפקט בלאק דיימונדאלימי יאיר 12629

BR015150חוות 1693טוויסטראגבריה אמל 13510

013130חוות הרי יהודה1165ונסהאלימי יאיר 1413

(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד קול אשיר LD-Training013130מועדון  1835 15166

0770מועדון רוכבי ורד הגליל1919סוויט מידנייט דריםשביט איתי 1643

0330חוות רמות1767סוףניידרמן שי 173

+40קאטינג ירוקי  מקצוע

058580חוות אלונים1516סולנוס סטאר דאסטסבן הכהן סיוון 113151515

053530חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר אלכסנדר 214121413

042420חוות אלונים1494סילקי סמוד קאטבן משה תומר 31513014

040400חוות אלונים1228מיסטיק בוןיונקר יפית 4141313
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קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות מקצוע

055550חוות אלונים1494סילקי סמוד קאטבן משה תומר 114141215

053530חוות דאבל קיי1041(פפר)דוקטור פפיס פיק כהן יפית 215111314

048480חוות אלונים1516סולנוס סטאר דאסטסבן הכהן סיוון 311101413

039390חוות אלונים1134מיס דולי פיקלוי גיא 4131511

033330חוות אלונים1228מיסטיק בוןיונקר יפית 5131010

031310חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר אינה 6129010

026260חוות דאבל קיי1965בלומורן דקל 71511

023230חוות היוצרים הפועל מטה אשר1104(סטופ דיס בון)נפטון זוגלובק מיה 811120

012120חוות חניאל1053וון דריי קאטחוף יאיר 912

קאטינג נוביס מקצוע

1371580חוות אלונים1134מיס דולי פיקברוש שריג 11314151514

1268560חוות אלונים1928(איתן)ספארק אז אינסטנט ברוש שריג 21415131412

1163520חוות אלונים1228מיסטיק בוןברוש שריג 31211141313

047470חוות חניאל1049(נינה)ליטל פייר אנט רודיטי שחר 412121211

028280חוות דאבל קיי1848סופהקנטי שי 51513

015150חוות אלונים1293מותקשושני נעם 615

011110חוות חניאל1049(נינה)ליטל פייר אנט גוטויין יעקב 711

קאטינג נוביס פרימיום מקצוע

1270580חוות אלונים1134מיס דולי פיקברוש שריג 11515121513

1267550חוות אלונים1225דוליס סטארלייטברוש שריג 21415131312

1063530חוות אלונים1153(גולדי)סמארט ליטל נעמי ברוש שריג 31012151115

959500חוות חניאל1174(עלמה)דה וויז אוף מונטוורדה ירקוני רום 4141012914

049490חוות אלונים1291וויניינג פפי שייןברוש שריג 51291414

045450חוות היוצרים הפועל מטה אשר1104(סטופ דיס בון)נפטון יעקבי עינב 611111211

022220חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ גוטויין יעקב 7913

010100חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר אלכסנדר 810

2019Page 11 of 13 אוקטובר 15שלישי  יום



נמוךחווהמספרסוסרוכב

ביותר

לאחר הורדתסהכ

הנמוך ביותר

מיקום סופי אליפות 20/0415/0614/090510

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו מקצוע

059590חוות חניאל1174(עלמה)דה וויז אוף מונטוורדה כהן הילי 115141515

056560חוות אלונים1291וויניינג פפי שייןליברמן יובל 213151414

047470חוות חניאל1049(נינה)ליטל פייר אנט רודיטי שחר 39131312

045450חוות אלונים1928(איתן)ספארק אז אינסטנט שגב זהר 410111113

045450חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר אלכסנדר 511101212

041410חוות אלונים1228מיסטיק בוןיונקר יפית 6813812

033330חוות אלונים1225דוליס סטארלייטפיניאן יעקב 712912

025250חוות אלונים1520פיק אן דאן איטהרלב מיקי 81411

פלאטינום- קאטינג נון פרו  מקצוע

057570חוות דאבל קיי1259(קטלינה)פיורלי א  קאט כהן אביב 115151215

053530חוות אלונים1134מיס דולי פיקלנדאו אביב 213131413

049490חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר אינה 312121114

041410חוות אלונים1895מיסטר ריקוצלסחמילבסקי ארז 4141413

015150חוות חניאל1174(עלמה)דה וויז אוף מונטוורדה ירקוני רום 515

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות מקצוע

059590חוות חניאל1368(קייטי)מטאליק סאנרייז ירקוני רום 115151415

965560חוות דאבל קיי1824(דולי)וויט דולי רחבי רז 2915121514

959500חוות דאבל קיי1259(קטלינה)פיורלי א  קאט כהן אביב 3151013129

958490חוות דאבל קיי1041(פפר)דוקטור פפיס פיק ערן אופיר 4139141111

853450חוות חניאל1722(מילקי)מיס אף בי פפוניטה דוק כהן הילי 5128101310

852440חוות חניאל1053וון דריי קאטגוטויין ליאור 6118111012

043430חוות אלונים1895מיסטר ריקוצלסחמילבסקי ארז 7141388

035350חוות דאבל קיי1965בלורחבי רז 8121013

018180חוות דאבל קיי1245פיקין סטרלייטשקד עפר 9126

012120חוות אלונים1520פיק אן דאן איטהרלב מיקי 1075

011110חוות אלונים1494סילקי סמוד קאטבן משה תומר 1111

0880חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ ויינברגר בן 128

0770חוות אלונים1494סילקי סמוד קאטסדרינה אבי 137

0770חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ קישיק עופרי 147

0550חוות חניאל1130(בלינקי)לאבלי מאונטיין פפ גוטויין ליאור 155
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קאטינג נונ פרו מוגבל מקצוע

054540חוות חניאל1722(מילקי)מיס אף בי פפוניטה דוק כהן הילי 114141313

053530חוות דאבל קיי1041(פפר)דוקטור פפיס פיק כהן יפית 215131114

051510חוות אלונים1225דוליס סטארלייטפיניאן יעקב 312121512

051510חוות אלונים1516סולנוס סטאר דאסטקוזין שי 411111415

040400חוות אלונים1895מיסטר ריקוצלסחמילבסקי ארז 5131512

קאטינג נוער מקצוע

058580חוות דאבל קיי1824(דולי)וויט דולי רחבי רז 114141515

053530חוות דאבל קיי1259(קטלינה)פיורלי א  קאט קנטי גיא 215151013

050500חוות אלונים1291וויניינג פפי שייןגואטה עוז ישראל 311131214

047470חוות חניאל1053וון דריי קאטגוטויין ליאור 413101212

046460חוות דאבל קיי1696לאונרדועובדיה מעין 510111411

043430חוות היוצרים הפועל מטה אשר1289(ציונה)מיס סמארט גאן וואן ארמה תמרי 61212910

021210חוות דאבל קיי1965בלומורן דקל 7813

0990חוות אלונים1895מיסטר ריקוצלסברוש עודד 89

קאטינג פתוח דירוג התאחדות מקצוע

1170590חוות דאבל קיי1259(קטלינה)פיורלי א  קאט קנטי שי 11515111415

1166550חוות דאבל קיי1824(דולי)וויט דולי רחבי רז 21314151311

049490חוות דאבל קיי1696לאונרדורחבי רז 313131112

957480חוות אלונים1895מיסטר ריקוצלסברוש שריג 4121110159

854460חוות דאבל קיי1041(פפר)דוקטור פפיס פיק ערן אופיר 512121398

752450חוות אלונים1516סולנוס סטאר דאסטרייס נעמה 614714107

851430חוות אלונים1494סילקי סמוד קאטברוש שריג 7101081310

749420חוות היוצרים הפועל מטה אשר1289(ציונה)מיס סמארט גאן וואן יעקבי עינב 88910715

746390חוות אלונים1153(גולדי)סמארט ליטל נעמי ברוש שריג 9997813

012120חוות דאבל קיי1245פיקין סטרלייטשקד עפר 1066
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