
4דירוג מצטבר - אלופי ישראל אקסטרים קאובוי 2021

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 

-עד כה
מצטבר לאחר 

מקום סופיהפחתה
141511615157617591חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ליפשיץ בןפתוח מוגבל
1514151412148426582חוות BRרזאלי2027אגבריה אמלפתוח מוגבל
13151311520523מועדון  LD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןפתוח מוגבל
11914129126718494חוות הורןרף גאן רסקל1985ניידרמן שיפתוח מוגבל
13111010135710475חוות רגשברק2035וקנין עינבפתוח מוגבל
12137109517446מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילהפתוח מוגבל
9111410440446רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929שוראקי נעמיפתוח מוגבל
121368390398חוות הרי יהודהמיסטר ג'ימי צ'ולס2116חליחל וולידפתוח מוגבל
לא מדורג898250רטורנודקל2099נחום נחיפתוח מוגבל

לא מדורג105150חוות שירהמאליבו1478ניידרמן שיפתוח מוגבל

לא מדורג87150חוות דאבל קייגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהפתוח מוגבל

לא מדורג127190רטורנוג'וי2098שוראקי נעמיפתוח מוגבל

לא מדורג11110רטורנודובי2097שוראקי נעמיפתוח מוגבל

לא מדורג10100חוות רגשדורה2077הרשקו שרוןפתוח מוגבל

לא מדורג880רטורנוג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)1363יצחק אהרוןפתוח מוגבל

לא מדורג770חוות רגשאריאל2117וקנין עינבפתוח מוגבל

לא מדורג660חוות רגשסופיה2100הרשקו שרוןפתוח מוגבל

לא מדורג660חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ליפשיץ בןפתוח מוגבל

לא מדורג0פפסי החורש1916ישראל נינה

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
-עד כה

מצטבר לאחר 
מקום סופיהפחתה

1310111515147821571רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929קוסקס נתנאלפתוח התאחדות
13141215540542מועדון  LD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896קול אשירפתוח התאחדות
141541210136814543רטורנומגנום (מגי)2038קוסקס נתנאלפתוח התאחדות
14101412500504מועדון  LD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835קול אשירפתוח התאחדות
15131110490495מועדון  LD-Trainingקסטום ג'ק דיאמונד1841קול אשירפתוח התאחדות
013121148484446חוות BRרזאלי2027אגבריה אמלפתוח התאחדות
1081013410417חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ליפשיץ בןפתוח התאחדות
14989400408חוות נוף גלבועדילן1843דניאל מטרפתוח התאחדות
1112567415369חוות הורןרף גאן רסקל1985ניידרמן שיפתוח התאחדות
89593103110מועדון  LD-Trainingטריסטן1846ברם אביעדפתוח התאחדות
77782902911רטורנודובי2097קוסקס נתנאלפתוח התאחדות
1211232802812חוות רגשברק2035וקנין עינבפתוח התאחדות
91271901913מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילהפתוח התאחדות
95041801814מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט דניאלפתוח התאחדות
312161311215חוות ירדןג'וני2070פלטקביץ סוףפתוח התאחדות
לא מדורג1566270חוות Y.D.Hגראנד1275דקל יוסיפתוח התאחדות

לא מדורג8411230חוות שירהמאליבו1478ניידרמן שיפתוח התאחדות

לא מדורג353110רטורנודקל2099נחום נחיפתוח התאחדות

לא מדורג660חוות רגשדורה2077הרשקו שרוןפתוח התאחדות

לא מדורג220חוות דאבל קייגלונייז בלו (גרולי)2033דניאל מטרפתוח התאחדות

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
-עד כה

מצטבר לאחר 
מקום סופיהפחתה



14151515590591מועדון  LD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896קול אשירנוסיב (סוס) התאחדות
15141414570572מועדון  LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי)2068קול אשירנוסיב (סוס) התאחדות
131513011106210523רטורנודובי2097קוסקס נתנאלנוסיב (סוס) התאחדות
12146126506444חוות רגשברק2035וקנין עינבנוסיב (סוס) התאחדות
7812111391385מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141דקניט דניאלנוסיב (סוס) התאחדות
106138370376מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820ברם אביעדנוסיב (סוס) התאחדות
1305610340347חוות ירדןג'וני2070פלטקביץ סוףנוסיב (סוס) התאחדות
841011330338מועדון  LD-Trainingאמארה2140קול אשירנוסיב (סוס) התאחדות
609132300309חוות דאבל קיידלתון וויז1462ליפשיץ בןנוסיב (סוס) התאחדות
773572932610חוות הרי יהודהמיסטר ג'ימי צ'ולס2116חליחל וולידנוסיב (סוס) התאחדות
115512202211חוות היוצרים הפועל מטה אשרקולונל2096יעקבי דגןנוסיב (סוס) התאחדות
09842102112מועדון  LD-Trainingפיק אנד אפסטרט בר2141געש עדינוסיב (סוס) התאחדות
512101801813מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט דניאלנוסיב (סוס) התאחדות
800331401414חוות לוקסוססטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155חטיב מג'דינוסיב (סוס) התאחדות
לא מדורג15105300רטורנוג'וי2098קוסקס נתנאלנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג1011210חוות רגשסופיה2100הרשקו שרוןנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג91112320חוות Y.D.Hאקיטו2030דקל יוסינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג146200חוות רגשדורה2077גרוזמן יוסינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג379190מועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779געש עדינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג10413270רטורנובודה זן וויט נוז2146קוסקס נתנאלנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג990חוות רגששמנטול באגאבום1403הרשקו שרוןנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג880חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108יעקבי דגןנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג440חוות Y.D.Hסילבר (ברק)2106דקל יוסינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג4040חוות רגשאריאל2117כדורי מיכלנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג0440חוות BRקמאר2118אגבריה אמלנוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג27090חוות לוקסוססאני לי1584מנדלביץ רועינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג000אר יוד דאן ספוקינג2152ניידרמן שינוסיב (סוס) התאחדות

לא מדורג220חוות דאבל קייגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהנוסיב (סוס) התאחדות



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

הפחתה
מקום סופי

11141215520521חוות דאבל קייטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719כהן בצלאלירוקי בוגרים התאחדות
1414159520522מועדון  LD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896גוטרמן רקפתירוקי בוגרים התאחדות
1401115112532513חוות דאבל קייגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהירוקי בוגרים התאחדות
12810914136617494רטורנודקל2099לוונשטין מאיר דודירוקי בוגרים התאחדות
9119137497425רטורנודובי2097אלחרר אברהם דודירוקי בוגרים התאחדות
72611260266מועדון  LD-Trainingאמארה2140עזריה הדסהירוקי בוגרים התאחדות
3674200207מועדון  LD-Trainingפיק אנד אפסטרט בר2141וגנר קאריןירוקי בוגרים התאחדות
40410180188מועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779בר שמואלירוקי בוגרים התאחדות
8511150159חוות Y.D.Hאקיטו2030יצחקי אמונהירוקי בוגרים התאחדות
לא מדורג13810310חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840דיאמנד זהרירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג1315280חוות רגשסופיה2100הרשקו מנדיירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג1512270חוות רגשדורה2077גרוזמן יוסיירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג138210מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמירירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג1235200מועדון  LD-Trainingטריסטן1846סופר עדןירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג11912320מועדון  LD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835עזריה הדסהירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג1513190חוות BRטוויסטר1693בודניצקי לילךירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג107170חוות BRקונו1845בודניצקי לילךירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג51214310חוות לוקסוססאני לי1584מנדלביץ רועיירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג13130חוות דאבל קייטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719לוק אביתרירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג10100חוות רגשאריאל2117כדורי מיכלירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג0106160רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929שוראקי שרהירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג990חוות רגשבוני2119ראובן נופר ליירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג8080חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032דיאמנד זהרירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג770רטורנובודה זן וויט נוז2146עמור ניבהירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג428140חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ראובן נופר ליירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג660חוות הרי יהודהונסה1165גוזלן שרהירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג220חוות רגשדורה2077כדורי מיכלירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג000חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032פלץ תמרירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג0550מועדון רוכבי ורד הגלילשפי1282כהן יצחקירוקי בוגרים התאחדות

לא מדורג30ונסה1165צפתי נעמהירוקי בוגרים התאחדות
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מקום סופי

121515913649551חוות הרי יהודהונסה1165קאופמן הגרעד 18 ירוקי התאחדות
1114101311157421532חוות דאבל קייטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719לוק אביתרעד 18 ירוקי התאחדות
815121110126818503חוות BRברק1022בן ריי תמרעד 18 ירוקי התאחדות
1471381466213494חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264לרנר גלעד 18 ירוקי התאחדות
6491212145710475רטורנומגנום (מגי)2038ורדי שירהעד 18 ירוקי התאחדות
911111013116519466חוות BRג'קלין1847אפרתי תמירעד 18 ירוקי התאחדות
15951437538457חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264ברונשטיין מיכלעד 18 ירוקי התאחדות
1314588485438מועדון רוכבי ורד הגלילשאדו1727כהן רוןעד 18 ירוקי התאחדות
13779360369חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840עמרני שניעד 18 ירוקי התאחדות
5534102732410חוות דאבל קייבלוז אולינה1653סרור נורעד 18 ירוקי התאחדות
764452642211חוות היוצרים הפועל מטה אשרג'סטון1838הוברמן טלעד 18 ירוקי התאחדות
לא מדורג1289290חוות דאבל קייטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719לוין דרורעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג1010200חוות רגשסופיה2100הרשקו מנדיעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג155200רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929גוזלן שרהעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג66120חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032דיאמנד זהרעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג0880חוות רגשברק2035שטאובר רוניעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג770רטורנודקל2099גוזלן שרהעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג660חוות רגשסהרה2120בן נוב חייםעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג2350חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032גוזלן שרהעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג330חוות נוף גלבועדילן1843פז אלהעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג220רטורנובודה זן וויט נוז2146הלוי איילהעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג000חוות רגשבוני2119בן נוב חייםעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג110חוות רגשסהרה2120אברהמי אריאלעד 18 ירוקי התאחדות

לא מדורג44ג'וזי ליטל סקרלט2032מור יונתן
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מצטבר לאחר 
הפחתה
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915151413158122591חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264אפרתי תמירעד 15 ירוקי התאחדות
13151214540542מועדון  LD-Trainingטריסטן1846גובו לאנהעד 15 ירוקי התאחדות
1512121314127824543חוות BRטוויסטר1693בן ריי תמרעד 15 ירוקי התאחדות
14141412797016544חוות BRקונו1845בן אליהו יעלעד 15 ירוקי התאחדות
690111113506445רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929גואטה להבעד 15 ירוקי התאחדות
112113910465416חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099כהן עופריעד 15 ירוקי התאחדות
136108370377חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840דיאמנד זהרעד 15 ירוקי התאחדות
7335180188חוות היוצרים הפועל מטה אשרג'סטון1838קרן הילהעד 15 ירוקי התאחדות
01466170179חוות ירדןסמארט ליטל בליזארד (בליזרד 1227אטיה פלגעד 15 ירוקי התאחדות
לא מדורג8117260מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141עמר אוריעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג128200חוות BRברק1022גפן מיכאלהעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג1010200חוות רגשברק2035שטאובר רוניעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג10715320חוות Y.D.Hרובין1150ראובני אורןעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג134170חוות BRטוויסטר1693גפן מיכאלהעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג708150חוות דאבל קייבלוז אולינה1653קררה ליאלעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג19100חוות רגשסהרה2120בן נוב חייםעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג990חוות הרי יהודהונסה1165קאופמן הגרעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג880מועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779אקשטיין עמיתעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג64100חוות הרי יהודהונסה1165שורחבצקי שיראלעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג65110חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108קרן הילהעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג0550חוות ירדןקיה2121קריאף נהוראיעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג550חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ויזל ליהיעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג440חוות רגשדורה2077מנטין הראלעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג02570חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032מור יונתןעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג000חוות רגשאריאל2117סיונוב ליאורעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג000חוות רגשסהרה2120אברהמי אריאלעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג10100חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032דיאמנד זהרעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג811190חוות לוקסוססטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמרעד 15 ירוקי התאחדות

לא מדורג770רמדי סטרלייט2074מלכה שירהעד 15 ירוקי התאחדות



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
-עד כה

מצטבר לאחר 
מקום סופיהפחתה

151391412157821571חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099קרן ליאןעד 12 ירוקי התאחדות
12141515136912572חוות הרי יהודהונסה1165רבניאן שיעד 12 ירוקי התאחדות
615131213117017533חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099בראון רוניעד 12 ירוקי התאחדות
13916812497424חוות לוקסוסגולני1967שביט זוהרעד 12 ירוקי התאחדות
1412109450455מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141עמר אוריעד 12 ירוקי התאחדות
1251014410416חוות לוקסוססטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמרעד 12 ירוקי התאחדות
8118148498417חוות ירדןסמארט ליטל בליזארד (בליזרד 1227אטיה פלגעד 12 ירוקי התאחדות
10116210392378חוות דאבל קיידלתון וויז1462לינג עוזעד 12 ירוקי התאחדות
615790370379חוות BRברק1022עומר יואבעד 12 ירוקי התאחדות
109763203210חוות BRברק1022פייג לירוןעד 12 ירוקי התאחדות
111051133113011חוות לוקסוססאני לי1584רקנטי הראלעד 12 ירוקי התאחדות
713622802812מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820מנורי אורעד 12 ירוקי התאחדות
1034412212113חוות ירדןצ'יקי מיסטר סמוד2067קרילקאר איתיעד 12 ירוקי התאחדות
8253342552014רטורנוקאיון1836גואטה קורלעד 12 ירוקי התאחדות
לא מדורג1450190חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108קרן ליאןעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג1440180מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141פרץ יואב רועיעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג977230מועדון רוכבי ורד הגלילסוף1767צוקרמן שקדעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג74110מועדון רוכבי ורד הגלילשפי1282עמר גיאעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג38110חוות ירדןקיה2121קריאף נהוראיעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג550חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108קרן הילהעד 12 ירוקי התאחדות

לא מדורג220חוות דאבל קייטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719ליפו עבריעד 12 ירוקי התאחדות



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 

עד כה
-

מצטבר לאחר 
הפחתה

מקום סופי
Intermediate EXCA1515151514128626601רטורנומגנום (מגי)2038סלטיאן יעל
Intermediate EXCAטוויסטר1693גרין הדרBR 1013131113147421532חוות
Intermediate EXCA14101461586714533מועדון רוכבי ורד הגלילשאדו1727כהן רון
Intermediate EXCAרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתוLD-Training  11131115500504מועדון
Intermediate EXCA814141010568485מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילה
Intermediate EXCAסקיי1073זוהר עופרY.D.H 91212101296418466חוות
Intermediate EXCA7098811437367רטורנודקל2099לוונשטין מאיר דוד
Intermediate EXCA511104300308מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרבי
Intermediate EXCAאקיטו2030יצחקי אמונהY.D.H 4665210219חוות
Intermediate EXCAלא מדורג1112230מועדון רוכבי ורד הגלילסוף1767שמקה מרדכי

Intermediate EXCAלא מדורג128200רטורנוג'וי2098שוראקי נעמי

Intermediate EXCAלא מדורג136190חוות רגשדורה2077גרוזמן יוסי

Intermediate EXCAלא מדורג994220חוות דאבל קייבלוז אולינה1653ראובן נופר לי

Intermediate EXCAלא מדורג987240רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אלחרר אברהם דוד

Intermediate EXCAלא מדורג67130רטורנודובי2097שוראקי שרה

Intermediate EXCAלא מדורג57120חוות רגשבוני2119ראובן נופר לי

Intermediate EXCAאמארה2140עזריה הדסהLD-Training  לא מדורג576180מועדון

Intermediate EXCAלא מדורג770רטורנודובי2097אלחרר אברהם דוד

Intermediate EXCAלא מדורג13130גראנד1275סורקין אנה

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
-עד כה

מצטבר לאחר 
מקום סופיהפחתה

Youth EXCAקונו1845גולדברג יונתBR 15151415147314591חוות
Youth EXCAדוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד היליLD-Training  14151315570572מועדון
Youth EXCAפפסי החורש1916ישראל נינהBR 1114131312137623533חוות
Youth EXCA121311610116316474רטורנוקאיון1836עמור ניבה
Youth EXCAסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד היליLD-Training  1212812440445מועדון
Youth EXCAג'קלין1847מאירוב תמרBR 1310910965715426חוות
Youth EXCA1288117467397חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032פלץ תמר
Youth EXCA111179380388חוות הרי יהודהמיסטר ג'ימי צ'ולס2116צפתי נעמה
Youth EXCAקמאר2118דוידוב מרטיןBR לא מדורג15107320חוות

Youth EXCAג'קלין1847דוידוב מרטיןBR לא מדורג1415290חוות

Youth EXCAלא מדורג10100מועדון רוכבי ורד הגלילשפי1282עמר אורי

Youth EXCAלא מדורג91410330רטורנובודה זן וויט נוז2146עמור ניבה

לא מדורג80דקל2099גוזלן שרה



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

הפחתה
מקום סופי

EXCA 15151314570571רטורנומגנום (מגי)2038סלטיאן יעלנונ פרו
EXCA פפסי החורש1916ישראל נינהנונ פרוBR 81414411136412522חוות
EXCA רזאלי2027גולדברג יונתנונ פרוBR 13141410510513חוות
EXCA 141210611536474מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילהנונ פרו
EXCA סקיי1073זוהר עופרנונ פרוY.D.H 1311999126318455חוות
EXCA 1295121295914456רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929שוראקי נעמינונ פרו
EXCA 106107484510357רטורנוקאיון1836כהן משהנונ פרו
EXCA קונו1845מאירוב תמרנונ פרוBR 111175340348חוות
EXCA סידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןנונ פרוLD-Training  63157310319מועדון
EXCA 975363032710רטורנודקל2099שוראקי שרהנונ פרו
EXCA גראנד1275סורקין אנהנונ פרוY.D.H לא מדורג1588310חוות

EXCA איי קיי פלאשי דימונד (ג'קי)2068דקניט הרבינונ פרוLD-Training  לא מדורג12610280מועדון

EXCA לא מדורג118190רטורנוג'וי2098סלטיאן יעלנונ פרו

EXCA רוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתונונ פרוLD-Training  לא מדורג13515330מועדון

EXCA לא מדורג15150חוות שירהסוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהנונ פרו

EXCA קמאר2118גולדברג יונתנונ פרוBR לא מדורג78150חוות

EXCA לא מדורג13130חוות שירהלס1486כהן אליהונונ פרו

EXCA לא מדורג10100רטורנוג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)1363יצחק אהרוןנונ פרו

EXCA לא מדורג440רטורנודובי2097אלחרר אברהם דודנונ פרו

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

הפחתה
מקום סופי

Ride Smart EXCAאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי)2068דקניט הרביLD-Training  15141415580581מועדון
Ride Smart EXCAסקיי1073זוהר עופרY.D.H 14141515147214582חוות
Ride Smart EXCA3לא מדורג151313410מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרבי
Ride Smart EXCAלא מדורג13130חוות שירהלס1486כהן אליהו

Ride Smart EXCAסמארט ריקו לנה1820דקניט הרביLD-Training  לא מדורג13130מועדון

Ride Smart EXCAלא מדורג13130שאדו1727דקניט הרבי



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

הפחתה
מקום סופי

Novice (rider) EXCA1513151311158224581רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אמיתי יוסף יצחק
Novice (rider) EXCAרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתוLD-Training  14141514570572מועדון
Novice (rider) EXCAדוקס סטאר בנז (דילן)1896גוטרמן רקפתLD-Training  13151413550553מועדון
Novice (rider) EXCAפיק אנד אפסטרט בר2141וגנר קאריןLD-Training  1212109430434מועדון
Novice (rider) EXCAאמארה2140עזריה הדסהLD-Training  8111210410415מועדון
Novice (rider) EXCAחומי רסקל1779בר שמואלLD-Training  98912380386מועדון
Novice (rider) EXCAטריסטן1846סופר עדןLD-Training  לא מדורג11913330מועדון

Novice (rider) EXCAסמארט ריקו לנה1820גנץ אמירLD-Training  לא מדורג1010200מועדון

Novice (rider) EXCAלא מדורג15150רטורנומגנום (מגי)2038סלטיאן יעל

Novice (rider) EXCAלא מדורג14140רטורנודובי2097אלחרר אברהם דוד

Novice (rider) EXCAלא מדורג14140רטורנודקל2099כהן משה

Novice (rider) EXCAלא מדורג13130רטורנודקל2099לוונשטין מאיר דוד

Novice (rider) EXCAאקיטו2030יצחקי אמונהY.D.H לא מדורג000חוות

Novice (rider) EXCAלא מדורג11110רטורנודקל2099אמיתי יוסף יצחק

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

מקום סופיהפחתה
141514141397922571חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264דוידוב מרטיןנוער עד 18 התאחדות
15151412560562מועדון  LD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד הילינוער עד 18 התאחדות
6109915156415493חוות BRפפסי החורש1916ישראל נינהנוער עד 18 התאחדות
13121498568484חוות BRרזאלי2027ישראל נינהנוער עד 18 התאחדות
12141087116215475רטורנוקאיון1836עמור ניבהנוער עד 18 התאחדות
139131044538456חוות BRג'קלין1847דוידוב מרטיןנוער עד 18 התאחדות
101281210106218447מועדון רוכבי ורד הגלילשאדו1727כהן רוןנוער עד 18 התאחדות
1111613410418מועדון  LD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד הילינוער עד 18 התאחדות
711663333309חוות היוצרים הפועל מטה אשרג'סטון1838הוברמן טלנוער עד 18 התאחדות
53731253562910חוות BRטוויסטר1693לרנר גלנוער עד 18 התאחדות
8544573382511רטורנומגנום (מגי)2038ורדי שירהנוער עד 18 התאחדות
431080812חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032פלץ תמרנוער עד 18 התאחדות
לא מדורג157220רטורנוג'וי2098עמור ניבהנוער עד 18 התאחדות

לא מדורג9116260חוות BRטוויסטר1693גרין הדרנוער עד 18 התאחדות

לא מדורג115160מועדון רוכבי ורד הגלילסוף1767שמקה מרדכינוער עד 18 התאחדות

לא מדורג852150חוות BRקמאר2118גרין הדרנוער עד 18 התאחדות

לא מדורג7814290רטורנובודה זן וויט נוז2146עמור ניבהנוער עד 18 התאחדות

לא מדורג61290חוות הרי יהודהמיסטר ג'ימי צ'ולס2116צפתי נעמהנוער עד 18 התאחדות

לא מדורג330חוות דאבל קייבלוז אולינה1653סרור נורנוער עד 18 התאחדות



אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21חווהסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 
עד כה

-
מצטבר לאחר 

הפחתה
מקום סופי

121415514137317561חוות BRפפסי החורש1916ישראל נינהנוער עד 15 התאחדות
1391515520522מועדון  LD-Trainingטריסטן1846גובו לאנהנוער עד 15 התאחדות
11151214520523מועדון  LD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד הילינוער עד 15 התאחדות
131114106126616504חוות BRברק1022בן אליהו יעלנוער עד 15 התאחדות
12141310490495מועדון  LD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד הילינוער עד 15 התאחדות
141010134116214486חוות BRברק1022ברונשטיין מיכלנוער עד 15 התאחדות
151297896015457חוות BRקונו1845בן יצחק שקדנוער עד 15 התאחדות
91581235528448חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264בן יצחק שקדנוער עד 15 התאחדות
78711934510359חוות BRג'קלין1847מאירוב תמרנוער עד 15 התאחדות
56481174193210רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929גואטה להבנוער עד 15 התאחדות
135462802811חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840עמרני שנינוער עד 15 התאחדות
766743042612חוות הרי יהודהונסה1165קאופמן הגרנוער עד 15 התאחדות
3413582442013חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099כהן עופרינוער עד 15 התאחדות
לא מדורג10210220חוות Y.D.Hרובין1150ראובני אורןנוער עד 15 התאחדות

לא מדורג119200חוות BRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264מאירוב תמרנוער עד 15 התאחדות

לא מדורג650110חוות היוצרים הפועל מטה אשרג'סטון1838קרן הילהנוער עד 15 התאחדות

לא מדורג880מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141עמר אורינוער עד 15 התאחדות

לא מדורג440חוות לוקסוססטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמרנוער עד 15 התאחדות

לא מדורג330מועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779אקשטיין עמיתנוער עד 15 התאחדות

לא מדורג30250חוות הרי יהודהג'וזי ליטל סקרלט2032מור יונתןנוער עד 15 התאחדות
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הפחתה
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15151514590591חוות הרי יהודהונסה1165רבניאן שינוער עד 12 התאחדות
15813815598512חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840אשרוב הללנוער עד 12 התאחדות
139141110579484חוות ירדןסמארט ליטל בליזארד (בליזרד 1227אטיה פלגנוער עד 12 התאחדות
91491312579483חוות BRקונו1845עומר יואבנוער עד 12 התאחדות
71212108497425חוות ירדןצ'יקי מיסטר סמוד2067קרילקאר איתינוער עד 12 התאחדות
141375390396מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141עמר אורינוער עד 12 התאחדות
811116360368חוות דאבל קיידלתון וויז1462לינג עוזנוער עד 12 התאחדות
681210360367חוות לוקסוססאני לי1584רקנטי הראלנוער עד 12 התאחדות
7573220229מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820מנורי אורנוער עד 12 התאחדות
לא מדורג1010200חוות ירדןקיה2121קריאף נהוראינוער עד 12 התאחדות

לא מדורג10911300חוות היוצרים הפועל מטה אשרג'סטון/ ריי1838קרן הילהנוער עד 12 התאחדות

לא מדורג111413380חוות לוקסוססטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמרנוער עד 12 התאחדות

לא מדורג128200מועדון רוכבי ורד הגלילסוף1767צוקרמן שקדנוער עד 12 התאחדות

לא מדורג40חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108קרן ליאןנוער עד 12 התאחדות
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Young Gun EXCAקונו/ברק1845בן רעי מאיהBR 1413141515158627591חוות
Young Gun EXCA15912614566502חוות הרי יהודהאפולו סבן טין1840אשרוב הלל
Young Gun EXCA151112612116717503חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099בראון רוני
Young Gun EXCA11128914126617494חוות היוצרים הפועל מטה אשרשלי1099קרן ליאן
Young Gun EXCA714514575210425חוות לוקסוסגולני1967שביט זוהר
Young Gun EXCAדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264פייג לירוןBR 1511106420426חוות
Young Gun EXCA661371185112397חוות לוקסוססאני לי1584רקנטי הראל
Young Gun EXCA871399467399חוות ירדןצ'יקי מיסטר סמוד2067קרילקאר איתי
Young Gun EXCA12510584449358רטורנוקאיון/ בודה זן וויט1836גואטה קורל
Young Gun EXCAלא מדורג139220מועדון רוכבי ורד הגלילשפי1282עמר גיא

Young Gun EXCAלא מדורג91010290מועדון רוכבי ורד הגלילסוף1767צוקרמן שקד

Young Gun EXCAלא מדורג87150חוות היוצרים הפועל מטה אשרריי2108קרן ליאן

Young Gun EXCAלא מדורג865190מועדון רוכבי ורד הגלילאיתן1141פרץ יואב רועי

0
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1412151513148325581רטורנומגנום (מגי)2038סלטיאן יעלנונ פרו התאחדות
1315131214127924552רטורנוקאיון1836כהן משהנונ פרו התאחדות
1461515500503מועדון  LD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןנונ פרו התאחדות
98101411136517484רטורנואולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אמיתי יוסף יצחקנונ פרו התאחדות
111111107507435מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילהנונ פרו התאחדות
109951285313406חוות Y.D.Hסקיי1073זוהר עופרנונ פרו התאחדות
810910370377מועדון  LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי)2068דקניט הרבינונ פרו התאחדות
7768280288מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרבינונ פרו התאחדות
לא מדורג12118310חוות Y.D.Hגראנד1275סורקין אנהנונ פרו התאחדות

לא מדורג129210חוות BRקמאר2118ישראל נינהנונ פרו התאחדות

לא מדורג13711310מועדון  LD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835עזריה הדסהנונ פרו התאחדות

לא מדורג610160מועדון רוכבי ורד הגלילטרה אנסטסיה1145טלומק שחם הילהנונ פרו התאחדות

לא מדורג15150חוות BRרזאלי2027גולדברג יונתנונ פרו התאחדות

לא מדורג14140חוות שירהלס1486כהן אליהונונ פרו התאחדות

לא מדורג77140מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמירנונ פרו התאחדות

לא מדורג13130חוות שירהסוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהנונ פרו התאחדות

לא מדורג880חוות דאבל קייגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהנונ פרו התאחדות

לא מדורג550מועדון  LD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתונונ פרו התאחדות

לא מדורג46100מועדון רוכבי ורד הגלילשפי1282כהן יצחקנונ פרו התאחדות

לא מדורג990ג'וי2098עמור ניבהנונ פרו התאחדות
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1411151015137821571חוות Y.D.Hסקיי1073זוהר עופרנונ פרו 40+
15131414126812562מועדון רוכבי ורד הגלילשי שחם1795טלומק שחם הילהנונ פרו 40+
14131314540543מועדון  LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי)2068דקניט הרבינונ פרו 40+
1310121247047מועדון רוכבי ורד הגלילקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרבינונ פרו 40+

לא מדורג151215420מועדון  LD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835עזריה הדסהנונ פרו 40+

לא מדורג1212240מועדון רוכבי ורד הגלילטרה אנסטסיה1145טלומק שחם הילהנונ פרו 40+

לא מדורג1311240מועדון  LD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמירנונ פרו 40+

לא מדורג15150חוות שירהלס1486כהן אליהונונ פרו 40+

לא מדורג14140חוות שירהסוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהנונ פרו 40+


