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אקסטרים קאובוי פתוח
131511141467561מועדון  1727LD-Trainingשאדוקול אשיר

141312131567552מועדון רוכבי ורד הגליל1967גולנישביט איתי
121014151364543פרטי1085דג'אנו אנצ'יינדקול אשיר

11141512860524חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקלניידרמן שי
151311948485מועדון רוכבי ורד הגליל1442ראף ליל לינה (לילו)פלטקביץ סוף

91210940406חוות 1150Y.D.Hרוביןדקל יוסי
1011781046397חוות רגעים1126ריאלאליהו יורם

869חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקשפר נתי

81011פרטי1275גראנדדקל יוסי

9מועדון רוכבי ורד הגליל1442ראף ליל לינה (לילו)ליפשיץ בן

812חוות המחוג1970פאנץישי עדן

7חוות גיזמו1568פנדהאפלבום יהל

7חוות צעדים ראשונים1973קודהניידרמן שי

6מועדון רכיבה גן שורק1073סקיישפר נתי

5מועדון רוכבי ורד הגליל1344בלאקבריליפשיץ בן

אקסטרים קאובוי נונ פרו
151515141473591מועדון  1727LD-Trainingשאדודקניט דניאל

12141415055552פרטי1107סוקסלדור ענבל
141312121566543חוות צעדים ראשונים1973קודהאשל אביב

13111313959504מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה
10991341415חוות צעדים ראשונים1973קודהאשל ארי

910101140406מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר
1112מועדון רוכבי ורד הגליל1141איתןאלוש עומר

91112פרטי1275גראנדסורקין אנה

810חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106אובליסט (אובי)חמל רמון

11חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקלייבה ניר

810חוות המחוג1970פאנץגבריושין נסיה

0חוות המחוג1277דנסינג צ'יקיטהגבריושין נסיה

אקסטרים קאובוי עד גיל 15
1515151560601מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפימארון גסאן

141112141465542חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שלידוידשבילי אלישע
11149121359503חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליחמל רם

131013101258484מועדון רוכבי ורד הגליל1968יששכרבן יהודה נועה
121511מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגשריר תומר

10119חוות הרוכבים הגלילית1195ונוס דה קוויןבר מיקה

9116חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106אובליסט (אובי)רואה שיראל

8128חוות היוצרים הפועל מטה אשר1106אובליסט (אובי)שני זוהר

1355חוות המחוג1970פאנץקלימי אור

967חוות המחוג1970פאנץבוקר רותם

78חוות הרוכבים הגלילית1162דילןבר מיקה

683חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקמור נדב

144חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקפישר שחר

492חוות גיזמו1268אריהאזולאי עדי 

13מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגפישר שחר

5710חוות הרוכבים הגלילית1162דילןבן זאב דביר

65חוות טוני1119באדיפישר שחר

10חוות היוצרים הפועל מטה אשר1286צ'יקוןהרלב הדר

8מועדון רכיבה גן שורק1073סקיימור נדב

7חוות הרוכבים הגלילית1195ונוס דה קוויןבן זאב דביר
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4חוות טוני1119באדימור נדב
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אקסטרים קאובוי עד גיל 18
13139141564551חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקללייבה ניר

12915151364552מועדון רוכבי ורד הגליל1971פלגאשכנזי אלון
1214131453534חוות הרוכבים הגלילית1195ונוס דה קוויןגלעד איתמר

151510111264533מועדון רוכבי ורד הגליל1968יששכרירושלמי עמרי
141281145455מועדון רוכבי ורד הגליל1282שפירון רוני

10101310851436חוות היוצרים הפועל מטה אשר1095פפו (אר יו נטע רונה אלה )חזן נועם
6612121046407חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקאור דיה

7789940338חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שליאוסקר שגיא
1114מועדון רוכבי ורד הגליל1141איתןחורי ליאב

87חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקיקירביץ סופי

95חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקסלע אביב

58חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקמוגנדוף סאן

11חוות היוצרים הפועל מטה אשר1286צ'יקוןרז גיא

46חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקבר דנה

7חוות טוני1119באדייקירביץ סופי

057חוות גיזמו1196טנאאברמנקו לוליטה

3חוות גיזמו1568פנדהאזולאי עדי 

אקסטרים נוביס 
151412131165541חוות רגעים1126ריאלאליהו יורם
13121512658522חוות היוצרים הפועל מטה אשר1095פפו (אר יו נטע רונה אלה )יעקובי דגן
111514111061513פרטי1107סוקסלדור ענבל

1411118751444מועדון  1727LD-Trainingשאדודקניט דניאל
777151349425חוות 1150Y.D.Hרוביןדקל יוסי

913910849416פרטי1085דג'אנו אנצ'יינדלבני עמרי
108139141407מועדון רוכבי ורד הגליל1145טרה אנסטסיהטלומק שחם הילה

5673218חוות טוני1119באדישפר נתי
4652179מועדון רכיבה גן שורק1073סקייזוהר עופר
101415חוות צעדים ראשונים1985רף גאן רסקלניידרמן שי

84חוות אלונים1138ברפופר גיל

12מועדון רוכבי ורד הגליל1442ראף ליל לינה (לילו)פלטקביץ סוף

1014מועדון רוכבי ורד הגליל1442ראף ליל לינה (לילו)ליפשיץ בן

9חוות היוצרים הפועל מטה אשר1099שלייעקובי דגן

9חוות טוני1355ארבל דיס צ'יקשפר נתי

35חוות הרוכבים הגלילית1162דילןיוסף נדב

435חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקאור דיה

6חוות הרוכבים הגלילית1195ונוס דה קוויןגלעד איתמר

6חוות צעדים ראשונים1149סמארט אל רמיניקניידרמן שי

5חוות צעדים ראשונים1973קודהניידרמן שי

4מועדון רוכבי ורד הגליל1344בלאקבריליפשיץ בן

21חוות גיזמו1268אריהאפלבום יהל

3חוות הרוכבים הגלילית1322טשה פפוניטה דוקניידרמן שי

3פרטי1275גראנדסורקין אנה

2חוות הסלעים1330מגיפופר גיל

00חוות גיזמו1196טנאאפלבום יהל

12מועדון רוכבי ורד הגליל1192שביט איתי

9חוות צעדים ראשונים1973לייבה ניר

12774ישי עדן


