
ללא מקצה גיל* (רוכב) 2021אקסטרים קאובוי - דוח כשרויות 

שנהרוכבמקצהשנהרוכבמקצהשנהרוכבמקצה

2016שביט איתיפתוח מוגבל2017מארון גסאןנוער ירוקי2017דקניט דניאלבוגרים ירוקי

2016רזיאל שלומיקפתוח מוגבל2017דוידשבילי אלישענוער ירוקי2017לדור ענבלבוגרים ירוקי

2016פלטקביץ סוףפתוח מוגבל2017לייבה נירנוער ירוקי2017אשל אביבבוגרים ירוקי

2017קול אשירפתוח מוגבל2017אשכנזי אלוןנוער ירוקי2017טלומק שחם הילהבוגרים ירוקי

2018גרינבוים עומרפתוח מוגבל2018אוסקר שגיאנוער ירוקי2018סיטבון נועםבוגרים ירוקי

2018קוסקס נתנאלפתוח מוגבל2018פרלשטין עמיתנוער ירוקי2018יצחק אהרוןבוגרים ירוקי

2018דקניט דניאלפתוח מוגבל2018צדוק שלונוער ירוקי2018געש עדיבוגרים ירוקי

2018יעקבי דגןפתוח מוגבל2018שמחי אנאאלנוער ירוקי2018דקניט הרביבוגרים ירוקי

2019ברם אביעדפתוח מוגבל2018פז אלהנוער ירוקי2018ירושלמי עמריבוגרים ירוקי

2019סיטבון נעםפתוח מוגבל2018ירושלמי עמרינוער ירוקי2018וייץ עמיתבוגרים ירוקי

2020געש עדיפתוח מוגבל2018פרלשטיין עמיתנוער ירוקי2019מטר דניאלבוגרים ירוקי

2020דניאל מטרפתוח מוגבל2018חמל רםנוער ירוקי2019הוכברג שיריתבוגרים ירוקי

2021ליפשיץ בןפתוח מוגבל2019גינת גיאנוער ירוקי2019שכטמן שרוןבוגרים ירוקי

2021אגבריה אמלפתוח מוגבל2019גולדברג יוניתנוער ירוקי2019לוי רמהבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020עומר ניבהנוער ירוקי2019זהר עופרבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020דוידוב מרטיןנוער ירוקי2019גלעדי ענתבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020מאירוב תמרנוער ירוקי2019כהן אליבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020ישראל נינהנוער ירוקי2020סלטיאן יעלבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020צפתי נעמהנוער ירוקי2020הרץ סתובוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2020ברונשטיין מיכלנוער ירוקי2020סורקין אנהבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021אפרתי תמירנוער ירוקי2020שניר שיריבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021גובו לאנהנוער ירוקי2020גינת גיאבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021*בן ריי תמר נוער ירוקי2021כהן בצלאלבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021*בן אליהו יעל נוער ירוקי2021גוטרמן רקפתבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021קאופמן הגרנוער ירוקי2021*לוונשטין מאיר דוד בוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021לוק אביתרנוער ירוקי2021*עזריה הדסה בוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021*לרנר גל נוער ירוקי2021לוק אביתרבוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021בוגוד הילינוער ירוקי2021*כהן רון בוגרים ירוקי

פתוח מוגבל2021*כהן רון נוער ירוקיבוגרים ירוקי

פתוח מוגבלנוער ירוקיבוגרים ירוקי

פתוח מוגבלנוער ירוקיבוגרים ירוקי

פתוח מוגבלנוער ירוקיבוגרים ירוקי

 במקצוע שלוש פעמים או יותר3-1זכיה במקומות *

(סוס) 2021אקסטרים קאובוי - דוח כשרויות נוביס

מספרסוסשנהמספרסוסשנהמספרסוסשנה

1836קאיון10482021פופאי11262019ריאל2017

1795שי שחם18352021קסטומון10952019פפו2017

1840אפולו סבן טין17922021קרן11072019סוקס2017

1165ונסה10032021בראון11502019רובין2017

1264(לילי)ק  'דוק ליליאן ג12752021גראנד10852019אנגו'דג2017

1693טוויסטר10222021ברק17272019שאדו2017

1719(דוקטור)טרס מי אי אם א דוקטור 18472021קלין'ג19672019גולני2017

2033(גרולי)גלונייז בלו 18462021טריסטן11452019טרה2017

1916*פפסי החורש 18452021קונו19732019קודה2017

1010 *(מסי)ינה מיסטי קומנד 'קאצ19192021סוויט מידנייט דרים14422019לילו2017

1820*סמארט ריקו לנה 18512021טקילה 12222019גופי2018

2077*דורה 19292021(פטרה)יק 'אולבה דארין צ14862020לס2018

2146*בודה זן וויט נוז 20382021(מגי)מגנום 15602020ון'ג2018

2067*יקי מיסטר סמוד 'צ20272021רזאלי11542020פיבו2018

1141איתן18432021דילן13632020וקר'ג2018

2034בלו17742020דא בלאק שייני2018

1073סקיי16282020סידי2018

1896(דילן)דוקס סטאר בנז 12272021סמארט ליטל בליזאר2018

2068(קי'ג)איי קיי פלאשי דימונד 16052021סטלה2018

2097דובי10992021שלי2018

2035*ברק 18412021קסטום2018

1653בלוז אולינה19852021רף גאן רסקל2018

 במקצוע שלוש פעמים או יותר3-1זכיה במקומות *

.סוס שלא מופיע בטבלה זו אין זה אומר שהוא פטור מלבדוק זכאותו הסופית למקצה/ גם רוכב .  לתקנון7.6תשומת לבכם לסעיף . זאת טבלת עזר בלבד

רוכב או סוס אשר ייכנסו למקצה שאינו מתאים לכשירותם. באחריות המתחרה לוודא את כשירותו ואת כשירות הסוס שהוא מציג לפני ההרשמה למקצה

רשימת הכשירויות תפורסם באתר. או ניקוד עבור המקצה גם באם הדבר התגלה תוך כדי עונת התחרויות, פרס, ותישלל מהם הזכות לקבל דירוג, ייפסלו

.ההתאחדות לפני תחילת העונה


