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111513151143דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

8141512841קול אשירLD-Trainingמועדון  Castom Jec Diamondק דיאמונד'קסטום ג1841געש עדיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

121314131240דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846געש עדיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

5121014536אגבריה אמלBRחוות Razzaliרזאלי2027אגבריה אמלאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

148129835צוקרמן אלוןמ"רכיבה גלילית בעSoofסוף1767ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

9117027הרשקו שרוןחוות רגשShementul Bagaboomשמנטול באגאבום1403הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

15010025סורקין אנהY.D.Hחוות Grandגראנד1275דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

10773324חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

9485422קנטי אילאילחוות דאבל קיי(אודי)מידנייט פלייר 1626ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

11011022וגנסברג ליחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1092021פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blue(גרולי)גלונייז בלו 2033דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

6658520ניידרמן שימ"רכיבה גלילית בעRuff Gun Rascalרף גאן רסקל1985ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג130קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038שולם איתמראקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג450מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028מייקל רינהאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג70כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486לוגסי פלגאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג610קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034שוראקי שרהאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג6כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnight Dreemסוויט מידנייט דרים1919ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

לא מדורג1וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

141515131344קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

151314111142קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

131213151241אגבריה אמלBRחוות Razzaliרזאלי2027אגבריה אמלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

14914037הרשקו שרוןחוות רגשShementul Bagaboomשמנטול באגאבום1403הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1211124435פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blue(גרולי)גלונייז בלו 2033פז אלהאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

9410023שביט איתיחוות לוקסוסMR NB Richard DVPרד'ריצ2076שביט איתיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

8582221חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletוזי ליטל סקרלט'ג2032חליחל וולידאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

975021דקל יוסיY.D.Hחוות Akitoאקיטו2030דקל יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

938020מרק נוהחוות ירדןJonnyוני'ג2070פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

766019לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור1719דניאל מטראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

653014גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077גרוזמן יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג10100קוסקס נתנאלרטורנוAK Flashi Diamond (Jeki)(קי'ג)אי קי פלאשי דימונד 2068קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג1140חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031חליחל וולידאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג110וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג730קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034כהן משהאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג100שביט איתימועדון רוכבי ורד הגלילSteady Wimpy(רי'ג)סטדי ווימפי 1759שביט איתיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג60דניאל מטרחוות דאבל קייGadiגדי2029דניאל מטראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג20פלטקביץ סוףחוות ירדןCheeky Mister Smoodיקי מיסטר סמוד'צ2067פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג12גוטרמן רקפתLD-Trainingמועדון  Docs Star Benz(דילן)דוקס סטאר בנז 1896קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

לא מדורג9קוסקס נתנאלרטורנוAK Flashi Diamond (Jeki)(קי'ג)אי קי פלאשי דימונד 2068קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

2020דוח מצטבר אקסטרים קאובוי 
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1315815843קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038סלטיאן יעלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

5131413540קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835הרץ סתואקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

121215111139מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442מרזוק יעלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

14128034וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

15414033סורקין אנהY.D.Hחוות Grandגראנד1275סורקין אנהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

810139832קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שניר שיריאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

911912932פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blue(גרולי)גלונייז בלו 2033פז אלהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

10967626קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034שוראקי שרהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

7116024גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077גרוזמן יוסיאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

2510017דקל יוסיY.D.Hחוות Akitoאקיטו2030רוטנברג ספיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

653014גוטרמן רקפתLD-Trainingמועדון  CD Chic With Time(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צ1628גוטרמן רקפתאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג140ברונשטיין יובלBRחוות Twisterטוויסטר1693אלפסי רותםאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג110קנטי אילאילחוות דאבל קיי(אודי)מידנייט פלייר 1626רובין אופיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג100חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165קאופמן הגראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג80מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028רפואה מעייןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג750חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletוזי ליטל סקרלט'ג2032גוזלן שרהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג70דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843עמית ידידיהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג60חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031דיאמנד זהראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג40חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031יוסף סתיואקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג440דניאל מטרחוות דאבל קייMeypel Meypelמייפל2078עמית ידידיהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

לא מדורג30שוראקי נעמירטורנוD Jango Unchained(נגו'ג)יינד 'אנו אנצ'ד ג1085שוראקי נעמיאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

131515043חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165עמור ניבה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

151414043ברונשטיין יובלBRחוות Jacklinקלין'ג1847דוידוב מרטין ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

141313040חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840צפתי נעמה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

15128035מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028דיאמנד זהר ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

111111033לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור1719גרובר עז ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

101010030דניאל מטרחוות דאבל קייM Jיי'אם ג2036כהן בצלאל ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

899026דניאל מטרחוות דאבל קייMeypel Meypelמייפל2078לוין דרור ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

לא מדורג140חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031מוריס שיראל ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

לא מדורג130כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486גרנות סתיו ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

לא מדורג120דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843סעדון הלל ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

לא מדורג100חדש אוהדחוות הרי יהודהperfect black diamondפרפקט בלאק דיימונד1266עמור ניבה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

מייפל2078אקרמן נתן אהרון ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

Meypel

Meypelלא מדורג850דניאל מטרחוות דאבל קיי

לא מדורג770לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור1719לוין דרור ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

מייפל2078לוק אביתר ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

Meypel

Meypelלא מדורג6דניאל מטרחוות דאבל קיי
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151113151143ברונשטיין יובלBRחוות Dr lillian jack(לילי)ק  'דוק ליליאן ג1264דוידוב מרטין ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

121415111141ברונשטיין יובלBRחוות Konoקונו1845מאירוב תמר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

131211141139ברונשטיין יובלBRחוות Konoקונו1845ברונשטיין מיכל ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

142129235ברונשטיין יובלBRחוות Barakברק1022מאירוב תמר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

98912830חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עמרני שני ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

4101010430ברונשטיין יובלBRחוות Dr lillian jack(לילי)ק  'דוק ליליאן ג1264בן יצחק שקד ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

69146629דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846גובו לאנה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

10677624קנטי אילאילחוות דאבל קיי(אודי)מידנייט פלייר 1626אפרתי תמיר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

51365524ברונשטיין יובלBRחוות Barakברק1022ברונשטיין מיכל ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

11103דניאל מטרחוות דאבל קייM Jיי'אם ג2036למדן זיו ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג1540גוטרמן רקפתLD-Trainingמועדון  CD Chic With Time(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צ1628בוגוד הילי ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג780חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165גולדשמיד אליהו אברהם ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג110דקל יוסיY.D.Hחוות Bonusבונוס1762ראובני אורן ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג80חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031קאופמן הגר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג340דניאל מטרחוות דאבל קייMeypel Meypelמייפל2078אזר יונתן ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג70כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919שמקה מרדכי ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג240דניאל מטרחוות דאבל קייJekק'ג2037לוק אביתר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג580דקל יוסיY.D.Hחוות Robbinרובין1150ראובני אורן ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג50דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילshefiשפי1282שמקה מרדכי ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג30מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028אילק מעיין ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג30דניאל מטרחוות דאבל קייM Jיי'אם ג2036מעוז נוקד ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג20דניאל מטרחוות דאבל קייMeypel Meypelמייפל2078לוק אביתר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג00לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור1719לוק אביתר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג020דניאל מטרחוות דאבל קייJekק'ג2037מעוז נוקד ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג13חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165קאופמן הגר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג3מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028דיאמנד זהר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 
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BR151515141445חוות ישראל נינה ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

LD-Training131415042מועדון  בוגוד הילי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

BR121311131138חוות בן ריי תמר ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

281210230חוות דאבל קיילינג עוז ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

810109829חוות הרי יהודהאשרוב הלל ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

4137024חוות ירדןקרילקאר איתי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

749020חוות דאבל קייגולן עטיה יהונתן ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

558018חוות ירדןאטיה פלג ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

376016חוות לוקסוסרקנטי הראל ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג690חוות לוקסוסאור איתמר ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג960חוות הרי יהודהרבניאן שי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג1050חוות לוקסוסשביט זוהר ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

לא מדורג380חוות לוקסוסעמר אורי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

151115141144כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919כהן אליהוIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

131411121139דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846שכטמן שרוןIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

15815038קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038סלטיאן יעלIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

91413036קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שוראקי נעמיIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

13139035קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034כהן משהIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

101012111033זוהר עופרY.D.Hחוות Skyסקיי1073זוהר עופרIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

121010032כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486לוי רמהIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

6898625שביט איתיחוות לוקסוסGolaniגולני1967די'חטיב מגIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג140קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038שולם איתמרIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג120וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג110טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג90שוראקי נעמירטורנוD Jango Unchained(נגו'ג)יינד 'אנו אנצ'ד ג1085שוראקי נעמיIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג80קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034שוראקי שרהIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג70קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שניר שיריIntermediate EXCAאקסטרים קאובוי 
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151515111145ברונשטיין יובלBRחוות Konoקונו1845גולדברג יונתYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

141415043קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034גינת גיאYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

131310131039אגבריה אמלBRחוות Razzaliרזאלי2027גולדברג יונתYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

111114036ברונשטיין יובלBRחוות Jacklinקלין'ג1847מאירוב תמרYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

101210032חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletוזי ליטל סקרלט'ג2032פלץ תמרYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג140דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Stellaסטלה1605גינת גיאYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג13120חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165קאופמן הגרYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג120חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165עמור ניבהYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג90חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031קאופמן הגרYouth EXCAאקסטרים קאובוי 

151513131343דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846שכטמן שרוןEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

141215041קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שוראקי נעמיEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

111315121140קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034כהן משהEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

101114111036כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486לוי רמהEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג12120דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727דקניט הרביEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג140דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Stellaסטלה1605גינת גיאEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג130טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג14סורקין אנהY.D.Hחוות Grandגראנד1486סורקין אנהEXCAאקסטרים קאובוי נונ פרו 

151513151345כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919כהן אליהוRide Smart EXCAאקסטרים קאובוי 

131315141342קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835דקניט הרביRide Smart EXCAאקסטרים קאובוי 

141414131342זוהר עופרY.D.Hחוות Skyסקיי1073זוהר עופרRide Smart EXCAאקסטרים קאובוי 
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151314141343קול אשירLD-Trainingמועדון  Castom Jec Diamondק דיאמונד'קסטום ג1841קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

151215042קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

141013131040קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

131411121139מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442ברם אביעדאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

111011032חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

11910030צוקרמן אלוןמ"רכיבה גלילית בעSoofסוף1767ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג1590וגנסברג ליחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג100שוראקי נעמירטורנוD Jango Unchained(נגו'ג)יינד 'אנו אנצ'ד ג1085קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג90ניידרמן שימ"רכיבה גלילית בעRuff Gun Rascalרף גאן רסקל1985ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג90אטיה פלגחוות ירדןSmart Little Blizzard(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד 1227פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג80דקל יוסיY.D.Hחוות Robbinרובין1150דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג80קנטי אילאילחוות דאבל קיי(אודי)מידנייט פלייר 1626ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

לא מדורג12120דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727דקניט דניאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

141515044קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038סלטיאן יעלNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

151314042קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835הרץ סתוNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

101412036קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שניר שיריNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג13120מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442מרזוק יעלNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג12130דקל יוסיY.D.Hחוות Akitoאקיטו2030רוטנברג ספירNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג11110גוטרמן רקפתLD-Trainingמועדון  CD Chic With Time(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צ1628גוטרמן רקפתNovice EXCAאקסטרים קאובוי 
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151515045קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034גינת גיא18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

131414041חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165עמור ניבה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

111411131138ישראל נינהBRחוות Pepsi Hahoreshפפסי החורש1916גרין הדר18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

131013121038חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840צפתי נעמה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

991211932חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletוזי ליטל סקרלט'ג2032פלץ תמר18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג150דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Stellaסטלה1605גינת גיא18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג140ברונשטיין יובלBRחוות Twisterטוויסטר1693הלוי אסף18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג120כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486גרנות סתיו18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג120ברונשטיין יובלBRחוות Jacklinקלין'ג1847דוידוב מרטין18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג110מייקל רינהחוות הרי יהודהShahafשחף2028רפואה מעיין18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג100חדש אוהדחוות הרי יהודהperfect black diamondפרפקט בלאק דיימונד1266עמור ניבה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג80חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031יוסף סתיו18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג0קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034גינת גיא18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג0ישראל נינהBRחוות Pepsi Hahoreshפפסי החורש1916גרין הדר18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג0חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165עמור ניבה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג0חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletוזי ליטל סקרלט'ג2032פלץ תמר18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג0חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840צפתי נעמה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

151514151445ברונשטיין יובלBRחוות Dr lillian jack(לילי)ק  'דוק ליליאן ג1264דוידוב מרטין15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

131411141141ישראל נינהBRחוות Pepsi Hahoreshפפסי החורש1916ישראל נינה15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1211129935ברונשטיין יובלBRחוות Konoקונו1845בן יצחק שקד15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

9131012935דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846גובו לאנה15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

101013101033ברונשטיין יובלBRחוות Twisterטוויסטר1693גרין הדר15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

117157733חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עמרני שני15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

878023ברונשטיין יובלBRחוות Jacklinקלין'ג1847ברונשטיין מיכל15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג140אגבריה אמלBRחוות Razzaliרזאלי2027הלוי אסף15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג760חדש אוהדחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031קאופמן הגר15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג9110דקל יוסיY.D.Hחוות Robbinרובין1150ראובני אורן15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג90דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילshefiשפי1282שמקה מרדכי15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג80כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919שמקה מרדכי15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג00דקל יוסיY.D.Hחוות Bonusבונוס1762ראובני אורן15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

לא מדורג1280חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165גולדשמיד אליהו אברהם15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 
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LD-Training151515045מועדון  בוגוד היליYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

141514043חוות הרי יהודהאשרוב הללYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

111313037חוות ירדןקרילקאר איתיYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

1301111035חוות לוקסוסשביט זוהרYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

13147034חוות הרי יהודהרבניאן שיYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

101010121032חוות לוקסוסרקנטי הראלYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

11129032חוות לוקסוסעמר אוריYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

1498031חוות ירדןאטיה פלגYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג12120חוות לוקסוסאור איתמרYoung Gun EXCAאקסטרים קאובוי 

111414141142דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

121511131140כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919כהן אליהואקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

131312038קוסקס נתנאלרטורנוBaluבלו2034גינת גיאאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

141011035סורקין אנהY.D.Hחוות Grandגראנד1275סורקין אנהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

9101210932זוהר עופרY.D.Hחוות Skyסקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

101290031קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

8989826כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486לוי רמהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

לא מדורג15150מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442גינת גיאאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

לא מדורג150דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Stellaסטלה1605גינת גיאאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

לא מדורג80קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929גינת גיאאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

לא מדורג70טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

לא מדורג13110דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

141514151444כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919כהן אליהו+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

121215141241זוהר עופרY.D.Hחוות Skyסקיי1073זוהר עופר+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

1314130040קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835דקניט הרבי+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

111112131136כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486לוי רמה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג15130דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727דקניט הרבי+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

לא מדורג100טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

131514141343קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835קול אשירEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 
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2020דוח מצטבר אקסטרים קאובוי 

151315131343קול אשירLD-Trainingמועדון  Castom Jec Diamondק דיאמונד'קסטום ג1841קול אשירEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

121215039סורקין אנהY.D.Hחוות Grandגראנד1275דקל יוסיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

141213121239מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442ברם אביעדEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

101411111036קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038קוסקס נתנאלEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

9119029כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעSweet Midnite Dream(דוק)סוויט מידנייט דרים 1919ניידרמן שיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

878023צוקרמן אלוןמ"רכיבה גלילית בעSoofסוף1767ניידרמן שיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג1090וגנסברג ליחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ליפשיץ בןEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג980דובובסקי ליאורLD-Trainingמועדון  Stellaסטלה1605געש עדיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג80ניידרמן שימ"רכיבה גלילית בעRuff Gun Rascalרף גאן רסקל1985ניידרמן שיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג70שביט איתימועדון רוכבי ורד הגלילSteady Wimpy(רי'ג)סטדי ווימפי 1759שביט איתיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג60כהן אליהומ"רכיבה גלילית בעLessלס1486ניידרמן שיEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג60אטיה פלגחוות ירדןSmart Little Blizzard(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד 1227פלטקביץ סוףEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

לא מדורג11110דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727דקניט דניאלEXCAאקסטרים קאובוי פתוח 

141515151445קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום2038סלטיאן יעלNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

151314121242קול אשירLD-Trainingמועדון  Rooster Like a Diamond(קסטומון)רוסטר לייק א דיימונד 1835הרץ סתוNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

101412141040קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929שניר שיריNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

12131338דקל יוסיY.D.Hחוות Akitoאקיטו2030רוטנברג ספירNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

11111133גוטרמן רקפתLD-Trainingמועדון  CD Chic With Time(סידי)טיים ' יק ווית'סידי צ1628גוטרמן רקפתNovice EXCAאקסטרים קאובוי 

לא מדורג1312מרזוק יעלLD-Trainingמועדון  Ruf Lil Lena(לילו)ראף ליל לינה 1442מרזוק יעלNovice EXCAאקסטרים קאובוי 


