
20220דוח מצטבר אקסטרים קאובוי ליגת וירטואלית 

מקום סופימצטבר4אינטרנט3אינטרנט2אינטרנט1אינטרנטמאמןחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה

12121411491קול אשיררטורנוBuda zen wait noesבודה זן וויט נוז2146שוראקי נעמיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

7101315452קול אשירLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846הרץ סתואקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

6141013433קול אשירLD-Trainingמועדון  lovely dually(בראוני)לאבלי דולי 6019וינברגר בןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

10891441קול אשירLD-Trainingמועדון  חומי רסקל1779אבו חמוד לביבאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1491235קול אשירRemedy StarlightDothraki ranchרמדי סטארלייט2074שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

151530דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843לוק אביתראקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

9111030קול אשיררטורנוDubiדובי2097שוראקי שרהאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

131326קול אשירLD-Trainingמועדון  Apolo Seven-teenאפולו סבן טין1840דקניט הרביאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

111526קול אשירחוות הרי יהודהMS jimmy chulasולס'ימי צ'מיסטר ג2116חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

91120קול אשירDocs Star BenzDothraki ranch(דילן)דוקס סטאר בנז 1896שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1212קול אשיררטורנוDekelדקל2099נחום נחיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

13111514531קול אשיררטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

11101413482קול אשיררטורנוMagnum(מגי)מגנום 2038קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

141515443קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

15141241קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

111223חוות נוף גלבועDoktorדוקטור6029דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

91322קול אשירLD-Trainingמועדון  Tekilaטקילה1851ברם אביעדאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1212חוות נוף גלבועDilenדילן1843דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

99קול אשירLD-Trainingמועדון  Amarraאמארה2140קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

Y.D.H88חוות Grandגראנד1275דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

10151313511קול אשירLD-Trainingמועדון  חומי רסקל1779אבו חמוד לביבאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

9111512472קול אשירLD-Trainingמועדון  lovely dually(בראוני)לאבלי דולי 6019וינברגר בןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

151414433קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

111223חוות נוף גלבועSimchaשמחה6028דניאל מטראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

81018קול אשירLD-Trainingמועדון  ARJOWAN (RH)ואן'ארג6050קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

Y.D.H1414חוות ונוס6040דקל יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1414דקניט דניאלPick N Upstret BarDothraki ranch(ולי'ג)פיק אנד אפסטרט בר 2141דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1313דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילSMOKING GUN KOZINA (KIARA)(קיארה)סמוקינג גאן קוזינה 6008דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

131528קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1212דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילRusty Pepראסטי פפ6014דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

77דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילTzukצוק6016דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

66דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילIssachar (Roni boy)יששכר1192גיבור אוראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

55קול אשירחוות בן יקירPrinceפרינס6037שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

Y.D.H44חוות Akitoאקיטו2030חלמי ויקיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות



20220דוח מצטבר אקסטרים קאובוי ליגת וירטואלית 

מקום סופימצטבר4אינטרנט3אינטרנט2אינטרנט1אינטרנטמאמןחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה

151415441קוסקס נתנאלרטורנוMagnum(מגי)מגנום 2038הרצברג שרה לאהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

791413432קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929הלוי אילהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

3101414413קול אשירLD-Trainingמועדון  Tekilaטקילה1851לץ רונהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

13131238קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003מרזוק יעלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

3151533קול אשירLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846סופר עדןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

129930קול אשירLD-Trainingמועדון  חומי רסקל1779בר שמואלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0512825דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם זיואקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0512522קול אשיררטורנוBuda zen wait noesבודה זן וויט נוז2146גוליאן אריאלהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0111122קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365פז אופיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

012719קול אשיררטורנוDubiדובי2097לרר חנה לאהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

51217דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילRusty Pepראסטי פפ6014קרפ כלילאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

9716קול אשיררטורנוSkyסקיי1073זהר יניבאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

6915קול אשירLD-Trainingמועדון  Bissביס5238חוסיין רניהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1414קוסקס נתנאלרטורנוJoyוי'ג2098דיאמנד זהראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

Y.D.H1111חוות SPIRIT - DRIFTIN BEAUTY(ספיריט)דריפטין ביוטי 6049לויטין דןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

3710קול אשירPick N Upstret BarDothraki ranch(ולי'ג)פיק אנד אפסטרט בר 2141וגנר קאריןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

Y.D.H1010חוות Akitoאקיטו2030פרץ אמונהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1010קול אשירLD-Trainingמועדון  Jonnyוני'ג2070גנץ אמיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

99ליפשיץ בןחוות דאבל קייDalton Whizדלתון וויז1462טנוס שרבלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0189דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילSoofסוף1767פלג מאיאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0268קול אשירLD-Trainingמועדון  lovely dually(בראוני)לאבלי דולי 6019מימון דניאלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

77קול אשיררטורנוSkyסקיי1073זהר יניבאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

77ליפשיץ בןחוות דאבל קייHabubaחבובה2043טנוס מריואקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

77דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141כהן יצחקאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

Y.D.H55חוות BELLבל6041ווייס שמעוןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

33קול אשירLD-Trainingמועדון  Smart Ricolenaסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

00קול אשירLD-Trainingמועדון  ARJOWAN (RH)ואן'ארג6050חוסיין רניהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

00דניאל מטרחוות נוף גלבועJekק'ג2037מלמוד אלישיב ישעיהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

00דניאל מטרחוות נוף גלבועM Jיי'אם ג2036משילקר צוריאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים



20220דוח מצטבר אקסטרים קאובוי ליגת וירטואלית 

מקום סופימצטבר4אינטרנט3אינטרנט2אינטרנט1אינטרנטמאמןחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה

14141513561דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילSMOKING GUN KOZINA (KIARA)(קיארה)סמוקינג גאן קוזינה 6008דקניט הרבינוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

13131310492דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילTzukצוק6016שילר עתליהנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

151515453קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003מרזוק יעלנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

9121435קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365פז אופירנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

8101230קול אשירRemedy StarlightDothraki ranchרמדי סטארלייט2074גוטרמן רקפתנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

141125קול אשירLD-Trainingמועדון  Bissביס5238חוסיין רניהנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

101222דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילAmarraאמארה2140עזריה הדסהנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

12820קול אשירLD-Trainingמועדון  lovely dually(בראוני)לאבלי דולי 6019מימון דניאלנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

7916פלטקביץ סוףחוות ירדןKayaקיה2121קוזיקרו סיוןנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

1111דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילIssachar (Roni boy)יששכר1192גיבור אורנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

1111קול אשירLD-Trainingמועדון  ARJOWAN (RH)ואן'ארג6050חוסיין רניהנוביס נונ פרו- אקסטרים קאובוי 

15151215571קול אשיררטורנוMagnum(מגי)מגנום 2038יעל (סלטיאן)קוסקס אקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

13141513552קול אשירLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846הרץ סתואקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

10111311453קול אשירLD-Trainingמועדון  Tekilaטקילה1851לץ רונהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

11131438דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עזריה הדסהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

13101437קול אשיררטורנוSkyסקיי1073זהר עופראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

121224דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילAmarraאמארה2140עזריה הדסהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

101020קול אשירLD-Trainingמועדון  Bissביס5238חוסיין רניהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

8917דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141גיבור אוראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

Y.D.H1414חוות Grandגראנד1275סורקין אנהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1111דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילSoofסוף1767פלג מאיאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

99קול אשירLD-Trainingמועדון  Smart Ricolenaסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

77קול אשירLD-Trainingמועדון  ARJOWAN (RH)ואן'ארג6050חוסיין רניהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

14151412551דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

1281513482דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילSMOKING GUN KOZINA (KIARA)(קיארה)סמוקינג גאן קוזינה 6008דקניט הרבי+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

151113393קול אשירLD-Trainingמועדון  חומי רסקל1779בר שמואל+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

7101210393דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילIssachar (Roni boy)יששכר1192טלומק שחם הילה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

11131135דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילAmarraאמארה2140עזריה הדסה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

141529קול אשירLD-Trainingמועדון  Apolo Seven-teenאפולו סבן טין1840דקניט הרבי+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

871429קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365פז אופיר+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

91322קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003מרזוק יעל+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

6915קול אשירDocs Star BenzDothraki ranch(דילן)דוקס סטאר בנז 1896גוטרמן רקפת+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

1515דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עזריה הדסה+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

1010קול אשירLD-Trainingמועדון  Smart Ricolenaסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיר+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 

99קול אשירLD-Trainingמועדון  Jonnyוני'ג2070גנץ אמיר+40אקסטרים קאובוי נונ פרו 



20220דוח מצטבר אקסטרים קאובוי ליגת וירטואלית 

מקום סופימצטבר4אינטרנט3אינטרנט2אינטרנט1אינטרנטמאמןחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה

15151515601קוסקס נתנאלרטורנוMagnum(מגי)מגנום 2038ורדי שירה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

11141213502קול אשירLD-Trainingמועדון  Tristanטריסטן1846אקשטיין עמית ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

9111412463קול אשירLD-Trainingמועדון  Tekilaטקילה1851מזרחי מיקה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

14131441קוסקס נתנאלרטורנוDubiדובי2097גוזלן שרה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

13131137דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילRusty Pepראסטי פפ6014קרפ טהר ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

81119פלטקביץ סוףחוות ירדןKayaקיה2121וייס עומר ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

61117חליחל וולידחוות הרי יהודהVensaונסה1165ון דר ניט אדלר דפנה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

1212דניאל מטרחוות נוף גלבועM Jיי'אם ג2036אביכזר איתן ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

1212קוסקס נתנאלרטורנוJoyוי'ג2098דיאמנד זהר ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

1010קול אשירחוות בן יקירArbelארבל5159פנקר אליה ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

1010ליפשיץ בןחוות דאבל קייHabubaחבובה2043סרור נור ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

1010קנטי שיקנטי שיmartinמרטין5317בן ישראל רז ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

77חליחל וולידחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031סלע ענבר יסמין ירוקי18אקסטרים קאובוי  עד 

14151515591קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929גואטה להב ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

9111413472קול אשירLD-Trainingמועדון  Tekilaטקילה1851מזרחי מיקה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

12121010443פלטקביץ סוףחוות ירדןKayaקיה2121רוזנפלד יהונתן ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

1391012443קול אשירחוות בן יקירArbelארבל5159בן חמו ישי ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

118121142דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילIssachar (Roni boy)יששכר1192חזן נויה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

111425קול אשירLD-Trainingמועדון  Smart Ricolenaסמארט ריקו לנה1820מנורי אור ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

15823קול אשירLD-Trainingמועדון  Cheeky mister smooshיקי מיסטר סמוד'צ2067עזריה דניאל ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

61117פלטקביץ סוףחוות ירדןSmart Little Blizzard(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד 1227אטיה פלג ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

8816חליחל וולידחוות הרי יהודהVensaונסה1165ון דר ניט אדלר נעמה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

41115פלטקביץ סוףחוות ירדןJamillaג׳מילה5216אס קורלנדר עמליה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

1414דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עזריה דניאל ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

1313דניאל מטרחוות נוף גלבועM Jיי'אם ג2036גולדסמית אליה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

1313קול אשירLD-Trainingמועדון  Bissביס5238מנורי אור ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

5510דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילTzukצוק6016גונן נוגה ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

88חליחל וולידחוות הרי יהודהKevin badjer docר דוק'קוין באדג2031דן הייר בר ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

88פלטקביץ סוףחוות ירדןphantom bradפאנטום בראד5240רביץ נרי ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 

44קול אשירחוות בן יקירPrinceפרינס6037ניזר מקס ירוקי15אקסטרים קאובוי עד 



20220דוח מצטבר אקסטרים קאובוי ליגת וירטואלית 

מקום סופימצטבר4אינטרנט3אינטרנט2אינטרנט1אינטרנטמאמןחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה

15141515591קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365בוגוד הילי18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

14151312542קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003גובו לאנה18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1413273פלטקביץ סוףחוות ירדןSmart Little Blizzard(פדרו- בליזרד )סמארט ליטל בליזארד 1227אטיה פלג18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1414קוסקס נתנאלרטורנוBuda zen wait noesבודה זן וויט נוז2146רבניאן שי18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1313דניאל מטרחוות נוף גלבועDoktorדוקטור6029אביכזר איתן18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1212פלטקביץ סוףחוות ירדןphantom bradפאנטום בראד5240רביץ נרי18אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

15141514581קול אשירLD-Trainingמועדון  Koras Dun It(גוטה)דאניט ' קוראס1365בוגוד הילי15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

12141415552קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chic(פטרה)יק  'אולבה דארין צ1929גואטה להב15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

13151313543קול אשירLD-Trainingמועדון  Starlight Boon Smart (Siena)(סיינה)סטרלייט בון סמארט 3003גובו לאנה15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

111223קול אשירLD-Trainingמועדון  Smart Ricolenaסמארט ריקו לנה1820מנורי אור15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1414קוסקס נתנאלרטורנוJoyוי'ג2098קאופמן הגר15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1212קול אשירLD-Trainingמועדון  Bissביס5238מנורי אור15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1010חליחל וולידחוות הרי יהודהVensaונסה1165מור יונתן15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

99דניאל מטרחוות נוף גלבועM Jיי'אם ג2036גולדסמית אליה15אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

15141413561קוסקס נתנאלרטורנוגואטה קורל ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

1415912502קול אשירLD-Trainingמועדון  עזריה דניאל ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

981514463דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילקרילקאר איתי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

613111545קול אשירLD-Trainingמועדון  גובו דיאנה ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

59131138דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילפרנדיאן דניאל משה ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

8111231דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילנוימן זיו אביה ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

1371030דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילעזריה אלכס מור ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

1010828ליפשיץ בןחוות דאבל קיישחר אמה ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

111122חליחל וולידחוות הרי יהודהביטון יהלי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

81220דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילצוקרמן שקד ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

1212ליפשיץ בןחוות דאבל קייפרננדס עדי ירוקי12אקסטרים קאובוי עד 

15151514591קוסקס נתנאלרטורנואשרוב הללIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

14131413542קוסקס נתנאלרטורנוגואטה קורלIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

13141312523דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילעזריה דניאלIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1111121549קול אשירLD-Trainingמועדון  גובו דיאנהIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

12111134ליפשיץ בןחוות דאבל קייפרננדס עדיIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

12101032דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילעזריה אלכס מורIEF 12אקסטרים קאובוי נוער עד גיל 

1515פלטקביץ סוףחוות ירדןphantom bradפאנטום בראד5240רביץ נריאקסטרים קאובוי לסוסי צעד


