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מועדון רכיבה
שם הסוס/ה
שם הרוכב/ת
מיקום
מקצה
המרכז לרכיבה נען
ניו מקסיקו בל
אלוף הארץ קטריוס רועי
טרייל פתוח
סוסים בכפר
ג'ט
סגנית אלוף פז טל
רסקאל פליי ראף (לוקאס) המרכז לרכיבה נען
סגנית שנייה שמש קורל
המרכז לרכיבה נען
ניו מקסיקו בל
אלופת הארץ קטריוס נועה
טרייל עד 18
קבלירו
פירסט קדם נועם בים
סגן אלופה
רסקאל פליי ראף (לוקאס) המרכז לרכיבה נען
שמש יותם
סגן שני
קבלירו
בים
אלופת הארץ אפרתי ענת
טרייל עד 15
מועדון רכיבה ארנה
פרקלס פולי דוק
לוי אפי
סגן אלוף
מועדון רוכבי יפעת
סוויט אז גולד
סגנית שנייה קרא שרון
מועדון רוכבי יפעת
מונטי קיד
אלוף הארץ ריינר ענר
טרייל ירוקי עד 18
מועדון רוכבי יפעת
סוויט אז גולד
סגנית אלוף מגדי שנהב
חוות BR
כהן-מוסקוביץ עידו פילי
סגן שני
סוסים בכפר
אלונה
אלוף הארץ שחר תומר
טרייל ירוקי עד 15
מועדון רוכבי יפעת
מונטי קיד
סגנית אלופה חן יובל
חוות BR
פילי
סגנית שנייה ברונשטיין יעל
מועדון רוכבי יפעת
אלופת הארץ ברקאי עמית
הליכה ג'וג עד 10
חוות דאבל קיי
סגנית אלופה כנעני שביט
חוות דאבל קיי
סגנית שנייה קליגר אריאל
חוות משה
אלופת הארץ לסר עמליה
הליכה ג'וג
חוות דאבל קיי
סגנית אלופה כנעני נגה
מועדון רוכבי יפעת
קרא יונתן
סגן שני
קבלירו
אודי קלאסי יפעת
אלופת הארץ גוטליב עמרי
המרכז לרכיבה נען
דיאנה צ'יקיטה אולינה
פרידברג הלל
הורסמנשיפ ירוקי עד  18סגן אלופה
מועדון רכיבה ארנה
פרקלס פולי דוק
סגנית שנייה גולדברג נועה
המרכז לרכיבה נען
סוונסון מונטוורדה
אלופת הארץ ברכה יובל
חוות ג'ורי
חרמון
הורסמנשיפ ירוקי עד  15סגנית אלופה אודלר הילה
סוסים בכפר
ג'ט
סגנית שנייה דולב שירה
מועדון רוכבי יפעת
אלוף הארץ קרא יונתן
מועדון רוכבי יפעת
הורסמנשיפ ירוקי עד  12סגנית אלוף ברקאי עמית
חוות דאבל קיי
סגנית שנייה יונאי נועם
מועדון רוכבי יורד הגליל
סאני לי
אלוף הארץ לוגסי פלג
ריינינג ירוקי עד 18
מועדון L-D Training
דיגר מידנייט ג'וניור
כהן עידו
סגן אלוף
חוות דאבל קיי
וויז פופ גאן (פופאי)
סגנית שנייה אדמון ירדן
מועדון L-D Training
אקסטרה סטפ באלו
אלופת הארץ בריגה שרה
ריינינג ירוקי עד 15
אורוות רמת יוחנן
הארט צ'יק אולינה
סגנית אלופה יסעור מאיה
אורוות רמת יוחנן
דואל פור אבר (דוליון)
סגנית שנייה יסעור מאיה

מאמן/ת
שרי השאש
טל פז
שרי השאש
שרי השאש
יובל נוימן
שרי השאש
יובל נוימן
ינאי ויינבוים
עדי קרא
אלי קרא
אלי קרא
טל פז
טל פז
שחר ויסמן
טל פז
עדי קרא
אופיר ערן
אופיר ערן
משה סייג
אופיר ערן
עדי קרא
יובל נוימן
שרי השאש
ינאי ויינבוים
שרי השאש
תומר קורן
טל פז
עדי קרא
עדי קרא
רעות הורן
איתי שביט
ליאור דובובסקי
ליאור רז חת
ליאור דובובסקי
דור ברבר
דור ברבר

פלז'ר פתוח

הורסמנשיפ פתוח

הורסמנשיפ עד 18

הורסמנשיפ עד 15

הורסמנשיפ עד 12

פלז'ר עד 18

פלז'ר עד  18ירוקי

פלז'ר עד 15

פלז'ר עד  15ירוקי

פלז'ר עד 12

ריינינג עד 18

ריינינג עד 15

ריינינג עד 12

אלוף הארץ
סגן אלוף
סגנית שנייה
אלופת הארץ
סגן אלופה
סגנית שנייה
אלוף הארץ
סגן אלוף
סגנית שנייה
אלופת הארץ
סגן אלופה
סגנית שנייה
אלופת הארץ
סגן אלופה
סגן שני
אלופת הארץ
סגן אלופה
סגנית שנייה
אלוף הארץ
סגנית אלוף
סגנית שנייה
אלופת הארץ
סגנית אלופה
סגנית שניה
אלופת הארץ
סגנית אלופה
סגן שני
אלופת הארץ
סגנית אלופה
סגן שני
אלוף הארץ
סגן אלוף
סגן שני
אלופת הארץ
סגנית אלופה
סגן שני
אלוף הארץ
סגן אלוף
סגן שני

אייס ונילה צ'יק
שדיב עפרי
ניו מקסיקו בל
קטריוס רועי
צ'יק ציקיטה צ'יק
בוני אופיר
רסקאל פליי ראף (לוקאס)
שמש קורל
ניו מקסיקו בל
קטריוס רועי
צ'יק ציקיטה צ'יק
בוני אופיר
רסקאל פליי ראף (לוקאס)
שמש יותם
פירסט קדם נועם דיימונד לייק אנג'ל (זבוב)
סוונסון מונטוורדה
פרידן טל
רוג'ר רוסטר
איתי עומר
דייקירי סמארט בון
קרוננברג עידן
א ספניש וויזרד
נגרי רותם
אופנהיים שהם
בן עטיה יהלי
גוטמן איתן
ניו מקסיקו בל
קטריוס נועה
רסקאל פליי ראף (לוקאס)
שמש יותם
ביוטיפול קווין אסתר
קרא עדי
אייס ונילה צ'יק
כהן עידו
מיס קאצ'ינה אולינה (הופ)
רקח גל
סמארט ריי באדג'ר
בהירי גל
סוניק רמדי
גפן שירה
מיסטר צ'ולה דוק (רוסו)
גורבונוב ריטה
נרואים פאטי (בלונדי)
מנטל יהל
סוונסון מונטוורדה
ברכה יובל
דוקס רסקל ג'ק
פארינטה פז
פילי
עבדי אלון חי
בן חמו שחר
ביטמן שחר
בן ישי עידן
קאטלמנס קנדימן
מררו עודד
דיגר מידנייט ג'וניור (סהר)
כהן עידו
סאני לי
לוגסי פלג
הארט צ'יק אולינה
יסעור מאיה
אקסטרה סטפ באלו
בריגה שרה
פליי מיי גולד סידי (דני)
אברהם יהלי
לוי איתי
בן חמו שחר
רוטפלד אסף

מועדון LD-Training
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
קבלירו
המרכז לרכיבה נען
חוות ( RRאודים)
המרכז לרכיבה נען
קבלירו
חוות דאבל קיי
חוות דאבל קיי
קבלירו
המרכז לרכיבה נען
המרכז לרכיבה נען
מועדון רוכבי יפעת
מועדון LD-Training
אורוות רמת יוחנן
אורוות רמת יוחנן
המרכז לרכיבה נען
מועדון רכיבה ארנה
חוות דאבל קיי
המרכז לרכיבה נען
חוות משה
חוות BR
אורוות רמת יוחנן
מועדון רוכבי יפעת
מועדון רכיבה ארנה
חוות דאבל קיי
מועדון LD-Training
מועדון רוכבי ורד הגליל
אורוות רמת יוחנן
מועדון LD-Training
חוות חניאל
חוות אמיר  -באר טוביה
אורוות רמת יוחנן
מועדון LD-Training

ליאור דובובסקי
שרי השאש
שרי השאש
שרי השאש
שרי השאש
שרי השאש
שרי השאש
יובל נוימן
שרי השאש
סער בן חמו
שרי השאש
יובל נוימן
אופיר ערן
אופיר ערן
אלי דרמר
שרי השאש
שרי השאש
אלי קרא
ליאור דובובסקי
אביב אורן
אביב אורן
שרי השאש
ינאי ויינבוים
אופיר ערן
שרי השאש
משה סייג
טל פז
אביב אורן
עדי קרא
ינאי ויינבוים
שי קנטי
ליאור דובובסקי
איתי שביט
דור ברבר
ליאור דובובסקי
יוסי אוחנה
אמיר לוי
אביב אורן
ליאור דובובסקי

מנצחי כיתה
מקצה
טרייל ירוקי עד 12

טרייל עד 12
פלז'ר ירוקי
פלז'ר נוביס

מיקום

מנצחת כיתה
מקום שני
מקום שלישי
מנצחת כיתה
מקום שני
מקום שלישי
מנצחת כיתה
מנצח כיתה

שם הרוכב/ת

שם הסוס/ה

ביטמן שחר
ברקאי עמית
בן ישי עידן
שוורץ אור
מימון אסיף
יחזקאל ליאן
אודי קלאסי יפעת
גוטליב עמרי
פירסט קדם נועם דיימונד לייק אנג'ל (זבוב)

מועדון רכיבה

מועדון רוכבי יפעת
מועדון רוכבי יפעת
מועדון רכיבה ארנה
מועדון רכיבה ארנה
חוות דאבל קיי
קבלירו
קבלירו
קבלירו

מאמן/ת

עדי קרא
עדי קרא
ינאי ויינבוים
ינאי ויינבוים
אופיר ערן
אלי דרמר
יובל נוימן
יובל נוימן

