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דוח מתחרים למקצה משולב
שם התחרות

מערבי  -קאטינג  +אקסטרים קאובוי 2

סוג תחרות כללי:

מערבי

סוג התחרות:

דירוג אליפות

מקום התחרות

חוות דאבל קיי

תאריך התחרות

15/06/18

1

אקסטרים קאובוי נוביס
מין
נקבה אזולאי פייגי

סטלה

2

נקבה פרלשטיין עמית

בראון

#
1

שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

מין

1605 Stella

נקבה

מועדון LD-Training

1003

מסורס

חוות חניאל

פרלשטיין עמית

1486 Less

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

כהן אליהו

1352 Antaro

מסורס

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

זכר

פרטי

חורי ליאב

ניידרמן שי

1093 Punchik

מסורס

חוות Y.D.H

דקל יוסי

אקסטרים קאובוי נוביס

1222 Show Me the Boogie

מסורס

מועדון LD-Training

מרילין אשיר
רוזנבלט גריידינגר קול

אקסטרים קאובוי נוביס

1073 Sky
1363

3

זכר

שביט איתי

לס

4

זכר

אשכנזי אלון

אנטרו

5

זכר

חורי ליאב

1398 Shining midnite )jazz
שיינינג מידנייט ג'אז (מידנייט

6

זכר

דקל יוסי

פונצ'ק

7

זכר

קול אשיר

שואו מי דה בוגי (גופי)

8

זכר

זוהר עופר

סקיי

9

זכר

יצחק אהרון

ג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)

10

נקבה קניגסוולד אביגייל

ג'ק וולנטיין (גוטה)

11

זכר

ליפשיץ בן

מאליבו

12

זכר

ניידרמן שי

סמארט אל רמיניק

13

1984 Jack Valentine
1478 Malibo
1149 Smart L Reminic

חווה

דובובסקי ליאור

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נוביס

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי נוביס

שביט איתי

אקסטרים קאובוי נוביס
אקסטרים קאובוי נוביס
אקסטרים קאובוי נוביס

מסורס

מועדון רכיבה גן שורק

זוהר עופר

קול אשיר

מסורס

רטורנו

יצחק אהרון

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נוביס

זכר

חוות חניאל

בר נדב

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי נוביס

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

לוי רמה

שביט איתי

אקסטרים קאובוי נוביס

זכר

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קאובוי נוביס

ברם אביעד

ג'ון

14

זכר

שפר נתי

ארבל דיס צ'יק

1355 Arbel This Chick

15

זכר

גרינבוים עומר

דה בלאק שייני

1774 LOVELY LTTLE LENA

זכר

16

נקבה סיטבון נעם

פיבו

1154 Phoebo

זכר

חוות חניאל

17

נקבה כהן שירז

1227 Smart)Little
 -Blizzardפדרו
סמארט ליטל בליזארד (בליזרד

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

18

זכר

סידי צ'יק ווית' טיים (סידי) 1628 CD chic with time

מסורס

מועדון LD-Training

1560 June

בעלים

מאמן

אקסטרים קאובוי נוביס

זכר

הרשקו שרון

דירוג ל

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נוביס

מסורס

חוות טוני

שפר נתי

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נוביס

המכללה ללימודי הסוס

קלמן שמחה

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי נוביס

סיטבון נעם

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי נוביס

אטיה אופק

פלטקביץ סוף

אקסטרים קאובוי נוביס

קנטי אילאיל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נוביס
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2

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים
שם המתחרה
מין
נקבה טלומק שחם הילה

טרה אנסטסיה

2

נקבה אזולאי פייגי

סטלה

3

נקבה אור דיה

טשה פפוניטה דוק

4

זכר

5

נקבה גבריושין נסיה

דנסינג צ'יקיטה

6

נקבה לוי רמה

לס

#
1

7

זכר

זוהר עופר

דקניט הרבי

שם הסוס

מס סוס

מין

1145 Tara Anastasia

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

1605 Stella

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

1322 Tasha Peponita Doc

מסורס

חוות הרוכבים הגלילית

אור דיה

פלג ניצן

1073 Sky

מסורס

מועדון רכיבה גן שורק

זוהר עופר

קול אשיר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

נקבה

חוות המחוג

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

סקיי

1277 Dencing Chikita
1486 Less
1727 Shadow

שאדו

8

נקבה וקנין ליאור

צ'יקו

?1468 Chico

9

נקבה בוכריס חדווה

קודה

1973 KODA

יצחק אהרון

ג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)

10

זכר

11

נקבה לוטון לילך

ראף ליל לינה (לילו)

12

1363
1442 Ruf Lil Lena

1222 Show Me the Boogie

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

קול אשיר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים
אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

כהן אליהו

שביט איתי

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט דניאל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

מסורס

חוות רגעים

אליהו יורם

אליהו יורם

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

זכר

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

מסורס

רטורנו

יצחק אהרון

קול אשיר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

זכר

מועדון רוכבי ורד הגליל

פלטקביץ סוף

שביט איתי

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

מרילין אשיר
רוזנבלט גריידינגר קול

נקבה געש עדי

שואו מי דה בוגי (גופי)

מסורס

מועדון LD-Training

13

נקבה סיטבון נעם

פיבו

1154 Phoebo

זכר

חוות חניאל

סיטבון נעם

14

נקבה ראובן נופר לי

פונצ'ק

1093 Punchik

מסורס

חוות Y.D.H

דקל יוסי

15

נקבה אברהם ליאור

שדואו אוף דה מון

1271 Shadow of the moon

מסורס

16

זכר

כהן אליהו

מאליבו

17

זכר

הרשקו שרון

סידי צ'יק ווית' טיים (סידי) 1628 CD chic with time

1478 Malibo

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים
אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים
אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

חוות הרוכבים הגלילית

אברהם ליאור

פלג ניצן

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

לוי רמה

שביט איתי

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

מסורס

מועדון LD-Training

קנטי אילאיל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים
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3

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי
מין
נקבה אסקוזידו ניצן

דנסינג צ'יקיטה

2

נקבה אזולאי עדי

פנדה

1568 Panda

3

נקבה קיימן אילנה

מרלי

1663 Marley

נקבה

4

זכר

1002 Jhony Daiquiri

נקבה

חוות דאבל קיי

5

נקבה פרלשטיין עמית

בראון

מסורס

חוות חניאל

6

נקבה כהן שירז

1227 Smart)Little
 -Blizzardפדרו
סמארט ליטל בליזארד (בליזרד

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

1099 Shelly

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

1196 Tana

נקבה

#
1

שם המתחרה

כליפה דרור ניסים

שם הסוס

ג'וני דייקירי

7

זכר

אוסקר שגיא

שלי

8

נקבה אברמנקו לוליטה

טנא

מס סוס

מין

1277 Dencing Chikita

נקבה

חוות המחוג

נקבה

חוות גיזמו

לנדאו אביב

חוות הסלעים

סלע גיא

פופר גיל

כנעני צביקה

קנטי שי

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

פרלשטיין עמית

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

1003

חווה

דירוג ל

חוות גיזמו

בעלים

מאמן

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

גנבר עירד

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי
אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

אטיה אופק

לנדאו אביב

פלטקביץ סוף

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

יעקבי עינב

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי

גנבר עירד

אקסטרים קאובוי עד  18ירוקי
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4

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי
#
1
2

שם המתחרה

מין
נקבה לרנר דפנה

שם הסוס

מס סוס

מין

ג'וני דייקירי

1002 Jhony Daiquiri

נקבה

חוות דאבל קיי

נקבה דש איה

1095 Are ya neta rona ela
פפו (אר יו נטע רונה אלה )

מסורס

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

בוחבוט איתמר

בעלים

מאמן

כנעני צביקה

קנטי שי

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

יעקבי עינב

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

נקבה

חוות הסלעים

סלע גיא

פופר גיל

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

זכר

חוות חניאל

בר נדב

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

נקבה

חוות המחוג

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

מסורס

חוות דאבל קיי

1253 Rocky

מסורס

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

1568 Panda

בראון

1003

3

זכר

4

נקבה קניגסוולד אביגייל

ג'ק וולנטיין (גוטה)

5

נקבה בוקר רותם

דנסינג צ'יקיטה

6

זכר

מידנייט פלייר

7

נקבה שמחי אנאאל

רוקי

8

נקבה קליינמן נעה

פנדה

9

זכר

צדוק שלו

10

זכר

קלימי אור

מימון אסיף

1663 Marley

מרלי

1984 Jack Valentine
1277 Dencing Chikita

קנטי שי

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

יעקבי עינב

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

נקבה

חוות גיזמו

לנדאו אביב

גנבר עירד

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

מסורס

חוות חניאל

פרלשטיין עמית

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

צ'קסי ליידי

1891 Chexy Lady

נקבה

חוות המחוג

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

11

נקבה פז אלה

ג'וני דייקירי

1002 Jhony Daiquiri

נקבה

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

12

נקבה רואה שיראל

1095 Are ya neta rona ela
פפו (אר יו נטע רונה אלה )

מסורס

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

13

נקבה גרנות סתיו

פופר גיל

אקסטרים קאובוי עד  15ירוקי

מרלי

1626

חווה

דירוג ל

1663 Marley

נקבה

חוות הסלעים

קנטי אילאיל

סלע גיא
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5

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל
#

מין

שם המתחרה

1

נקבה דקניט דניאל

מס סוס

בעלים

מאמן

מסורס

מועדון LD-Training

קנטי אילאיל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

שם הסוס

זכר

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1363

מסורס

רטורנו

יצחק אהרון

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1222 Show Me the Boogie

מסורס

מועדון LD-Training

מרילין אשיר
רוזנבלט גריידינגר קול

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

סידי צ'יק ווית' טיים (סידי) 1628 CD chic with time

2

זכר

ניידרמן שי

סמארט אל רמיניק

3

זכר

יצחק אהרון

ג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)

4

זכר

קוסקס נתנאל

5

נקבה לדור ענבל

סוקס

6

זכר

אליהו יורם

צ'יקו

7

שואו מי דה בוגי (גופי)

1149 Smart L Reminic

1107 Socks

מין

חווה

דירוג ל

נקבה

פרטי

לדור ענבל

אליהו יורם

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

מסורס

חוות רגעים

אליהו יורם

אליהו יורם

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

זכר

גרינבוים עומר

דה בלאק שייני

זכר

המכללה ללימודי הסוס

קלמן שמחה

גרינבוים עומר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

8

זכר

וייץ עמית

סטלה

1605 Stella

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

9

זכר

יעקבי דגן

שלי

1099 Shelly

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

10

נקבה אפלבום יהל

1322 Tasha Peponita Doc

מסורס

חוות הרוכבים הגלילית

אור דיה

אפלבום יהל

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1355 Arbel This Chick

מסורס

חוות טוני

שפר נתי

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

פלטקביץ סוף

פלטקביץ סוף

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט דניאל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

מסורס

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

?1468 Chico

טשה פפוניטה דוק

11

זכר

שפר נתי

ארבל דיס צ'יק

12

זכר

ברם אביעד

ג'ון

13

זכר

מארון גסאן

גולני

14

נקבה דקניט דניאל

15

זכר

ניידרמן שי

1774 LOVELY LTTLE LENA

1560 June
1967 Golani
1727 Shadow

שאדו
רף גאן רסקל

1985 Ruff Gun Rascal
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קאטינג פתוח דירוג התאחדות
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

מין

מיס טרוול צ'יק (טרבלינה)1621 MISS TRAVEL CHIC

נקבה

חוות דאבל קיי

מסורס

חוות אלונים

זכר

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

1

זכר

קנטי שי

2

זכר

ברוש שריג

וויניינג פאפי שיין

3

זכר

יעקבי עינב

סמוקי פיקין (אנוויל)

4

זכר

רחבי רז

1291 winning peppys shine
1542 Smoky Peekin

חווה

בעלים

מאמן

כהן אביב

קנטי שי

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

כליפא אלעד

ברוש שריג

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

יעקבי עינב

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

חוות דאבל קיי

רחבי רז

קנטי שי

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

בן משה תומר

ברוש שריג

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

בלו

1965

מסורס

5

נקבה פיניאן ליאם

סילקי סמוד קאט

1494

נקבה

חוות אלונים

6

זכר

דול ביסקה

7

נקבה פלקוביץ-קוזין אלינור

כליף גלעד

1757 Bisca Dual

סולנוס סטאר דאסט

1516 Solanos Star Dust

דירוג ל

מסורס

מועדון LD-Training

כליף שלומי

ברוש שריג

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

פלקוביץ-קוזין אלינור ברוש שריג

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

מסורס

חוות אלונים

1824

זכר

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

1895 Mister Ricochulas

זכר

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

קנטי שי

קאטינג פתוח דירוג התאחדות

8

זכר

קנטי שי

וויט דולי

9

זכר

ברוש שריג

מיסטר ריקוצלס

10

זכר

יעקבי עינב

1289 miss smart gun one
מיס סמארט גאן וואן (ציונה)

נקבה

11

זכר

רחבי רז

1696 Steady Sb Dok
לאונרדו)
סטדי אס בי דוק אולינה(Olina

זכר

חוות דאבל קיי

רחבי רז
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קאטינג נונ פרו NCHA
קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות
#

מין

שם המתחרה
רחבי רז

שם הסוס

דירוג ל
מס סוס

מין

בעלים

מאמן

בלו

1965

מסורס

חוות דאבל קיי

רחבי רז

קנטי שי

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

1494

נקבה

חוות אלונים

בן משה תומר

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

1

זכר

2

נקבה פיניאן ליאם

סילקי סמוד קאט

3

זכר

ירקוני רום

מטאליק סאנרייז (קייטי)

4

זכר

כליף גלעד

דול ביסקה

5

נקבה כהן אביב

6

נקבה ברוש צפריר

1368 Metallic Sonrise
1757 Bisca Dual

מיס טרוול צ'יק (טרבלינה)1621 MISS TRAVEL CHIC
מיסטר ריקוצלס

1895 Mister Ricochulas

7

זכר

יעקבי דגן

1289 miss smart gun one
מיס סמארט גאן וואן (ציונה)

8

נקבה ערן אופיר

וויט דולי

1824

9

נקבה פלקוביץ-קוזין אלינור

סולנוס סטאר דאסט

1516 Solanos Star Dust

10

זכר

קישיק עופרי

וון דריי קאט

11

זכר

רחבי רז

1696 Steady Sb Dok
לאונרדו)
סטדי אס בי דוק אולינה(Olina

12

זכר

הרלב מיקי

1053 One Dry Cat

פיק אן דאן איט

1520 Peek N Dun It

חווה

נקבה

חוות חניאל

ירקוני רום

גוטויין יעקב

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

מסורס

מועדון LD-Training

כליף שלומי

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

נקבה

חוות דאבל קיי

כהן אביב

קנטי שי

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

זכר

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

פלקוביץ-קוזין אלינור ברוש שריג

קנטי שי

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

מסורס

חוות אלונים

נקבה

חוות חניאל

גוטויין יעקב

גוטויין יעקב

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

רחבי רז

קנטי שי

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

מסורס

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות

קאטינג נונ פרו דירוג התאחדות
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קאטינג נוביס
#

מין

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

בעלים

מאמן

מסורס

חוות אלונים

בוקר ויקטור (ויקי)

ברוש שריג

קאטינג נוביס

1049 Nina

נקבה

חוות חניאל

רודיטי שחר

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס

1228 Mistic Boon

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נוביס

1259 Catalena

נקבה

חוות דאבל קיי

קנטי אילאיל

קנטי שי

קאטינג נוביס

נקבה

חוות אלונים

יונקר יפית

ברוש שריג

קאטינג נוביס

נקבה

חוות אלונים

1174 The with of monteverde
דה וויז אוף מונטוורדה (עלמה)

1

זכר

ברוש שריג

סידי דואל ביסקה

2

זכר

גוטויין יעקב

נינה

3

זכר

ברוש שריג

מיסטיק בון

4

זכר

קנטי שי

קטלינה

5

זכר

ברוש שריג

סמארט ליטל נעמי (גולדי)1153 Smart Little Naomi

6

נקבה רייס נעמה

1134

7

זכר

ירקוני רום

8

זכר

ברוש שריג

דולי פיק

ספארק אס אינסטנט

1207 CD Dual Bisca

1928 Spark As Instant

מין

חווה

דירוג ל

ברוש שריג
שפירא שביק אלישבע

קאטינג נוביס

נקבה

חוות חניאל

כהן הילי

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס

מסורס

חוות אלונים

בלמס שי

ברוש שריג

קאטינג נוביס

מספר רשומים למקצה 8
9

קאטינג נוביס נונ פרו
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

1

זכר

רודיטי שחר

נינה

קנטי גיא

קטלינה

מס סוס

מין

1049 Nina

נקבה

חוות חניאל

1259 Catalena

נקבה

חוות דאבל קיי

1228 Mistic Boon

2

זכר

3

נקבה פלקוביץ-קוזין אלינור

מיסטיק בון

4

נקבה כהן הילי

1174 The with of monteverde
דה וויז אוף מונטוורדה (עלמה)

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

רודיטי שחר

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס נונ פרו

קנטי אילאיל

קנטי שי

קאטינג נוביס נונ פרו

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נוביס נונ פרו

נקבה

חוות חניאל

כהן הילי

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס נונ פרו

מספר רשומים למקצה 4

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות

www.ariel10.net

13/06/18 10:58

דוח מתחרים למקצה משולב
10

קאטינג נוביס פרימיום
מס סוס

מין

1

זכר

ברוש שריג

סמארט ליטל נעמי (גולדי)1153 Smart Little Naomi

נקבה

חוות אלונים

2

זכר

יעקבי עינב

1289 miss smart gun one
מיס סמארט גאן וואן (ציונה)

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

3

זכר

ברוש שריג

דוליס סטארלייט

1225 Duallys Starlight

4

זכר

גוטויין יעקב

1130 lovely Mountain pep
לאבלי מאונטיין פפ (בלינקי)

5

נקבה רייס נעמה

דולי פיק

6

זכר

רד סמארט אז דאן איט

#

מין

שם המתחרה

ברוש שריג

שם הסוס

1134
1292

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

יונקר יפית

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום

יעקבי עינב

קאטינג נוביס פרימיום

זכר

חוות אלונים

פיניאן ליאם

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום

מסורס

חוות חניאל

וינברגר אלכסנדר

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס פרימיום

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג
שפירא שביק אלישבע

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום
קאטינג נוביס פרימיום

מספר רשומים למקצה 6
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קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו
#

מין

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

בעלים

מאמן

1520 Peek N Dun It

מסורס

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו

1291 winning peppys shine

מסורס

חוות אלונים

כליפא אלעד

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו

מסורס

חוות חניאל

וינברגר אלכסנדר

גוטויין יעקב

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו

זכר

חוות אלונים

1

זכר

הרלב מיקי

פיק אן דאן איט

2

זכר

ליברמן יובל

וויניינג פאפי שיין

3

זכר

וינברגר אלכסנדר

1130 lovely Mountain pep
לאבלי מאונטיין פפ (בלינקי)

4

נקבה יונקר יפית

רד סמארט אז דאן איט

5

זכר

דוליס סטארלייט

פיניאן יעקב

1292
1225 Duallys Starlight

מין

חווה

דירוג ל

פיניאן ליאם

ברוש שריג

קאטינג נוביס פרימיום נונ פרו
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אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 18
#

מין

שם המתחרה

1

זכר

ירושלמי עמרי

2

זכר

אשכנזי אלון

3

נקבה פרלשטיין עמית

4

זכר

מארון גסאן

מס סוס

שם הסוס

בעלים

מאמן

1227 Smart)Little
 -Blizzardפדרו
סמארט ליטל בליזארד (בליזרד

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

אטיה אופק

פלטקביץ סוף

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 18

אנטרו

1352 Antaro

מסורס

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 18

בראון

1003

מסורס

חוות חניאל

פרלשטיין עמית

גרינבוים עומר

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 18

1967 Golani

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

פלטקביץ סוף

פלטקביץ סוף

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 18

גולני

מין

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 4
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קאטינג נון פרו  -פלאטינום
מין

שם המתחרה

1

זכר

חמילבסקי ארז

2
3

#

מס סוס

שם הסוס
סולנוס סטאר דאסט

1516 Solanos Star Dust

מין

חווה

מסורס

חוות אלונים

בעלים

דירוג ל

מאמן

פלקוביץ-קוזין אלינור ברוש שריג

קאטינג נון פרו  -פלאטינום

נקבה כהן אביב

מיס טרוול צ'יק (טרבלינה)1621 MISS TRAVEL CHIC

נקבה

חוות דאבל קיי

כהן אביב

קנטי שי

קאטינג נון פרו  -פלאטינום

נקבה וינברגר אינה

1130 lovely Mountain pep
לאבלי מאונטיין פפ (בלינקי)

מסורס

חוות חניאל

וינברגר אלכסנדר

גוטויין יעקב

קאטינג נון פרו  -פלאטינום

4

זכר

קסטנברג עידן

ראף אן פרוסטי

1863

מסורס

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נון פרו  -פלאטינום

5

זכר

שדה ניצן

וויט דולי

1824

זכר

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

קאטינג נון פרו  -פלאטינום
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קאטינג נונ פרו מוגבל
מין

שם המתחרה

1

זכר

חמילבסקי ארז

2

נקבה גוטויין ליאור

#

מס סוס

שם הסוס
סולנוס סטאר דאסט

1516 Solanos Star Dust

מין

חווה

מסורס

חוות אלונים

בעלים

דירוג ל

מאמן

פלקוביץ-קוזין אלינור ברוש שריג

קאטינג נונ פרו מוגבל

1053 One Dry Cat

נקבה

חוות חניאל

גוטויין יעקב

גוטויין יעקב

קאטינג נונ פרו מוגבל

3

זכר

בן משה תומר

סילקי סמוד קאט

1494

נקבה

חוות אלונים

בן משה תומר

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו מוגבל

4

זכר

פיניאן יעקב

דוליס סטארלייט

1225 Duallys Starlight

זכר

חוות אלונים

פיניאן ליאם

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו מוגבל

5

נקבה כהן אביב

נקבה

חוות דאבל קיי

כהן אביב

קנטי שי

קאטינג נונ פרו מוגבל

6

זכר

מסורס

חוות אלונים

קסטנברג עידן

וון דריי קאט

מיס טרוול צ'יק (טרבלינה)1621 MISS TRAVEL CHIC
1863

ראף אן פרוסטי

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג נונ פרו מוגבל

מספר רשומים למקצה 6
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אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15
#
1

שם המתחרה
מין
נקבה קניגסוולד אביגייל

מס סוס

שם הסוס
ג'ק וולנטיין (גוטה)

2

זכר

קלימי אור

דנסינג צ'יקיטה

3

זכר

בן זאב דביר

טשה פפוניטה דוק

4

זכר

דוידשבילי אלישע

סמארטי (יורו)

5

זכר

חמל רם

שלי

6

זכר

צדוק שלו

בראון

בעלים

מאמן

זכר

חוות חניאל

בר נדב

גרינבוים עומר

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15

נקבה

חוות המחוג

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15

1322 Tasha Peponita Doc

מסורס

חוות הרוכבים הגלילית

אור דיה

פלג ניצן

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15

1287 Smarty

מסורס

חוות אלונים

פיניאן יעקב

יעקבי עינב

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

1984 Jack Valentine
1277 Dencing Chikita

1099 Shelly
1003

מין

מסורס

חווה

דירוג ל

חוות חניאל

פרלשטיין עמית

יעקבי עינב

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15

גרינבוים עומר

אקסטרים קואובוי נוער עד גיל 15
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קאטינג נוער
#
1

שם המתחרה

מין
נקבה כהן הילי

2

נקבה פיניאן ליאם

3

זכר

קישיק עופרי

4

נקבה ארמה תמרי

5

נקבה מורן שקד

שם הסוס

מס סוס

מין

1174 The with of monteverde
דה וויז אוף מונטוורדה (עלמה)

נקבה

חוות חניאל

1494

נקבה

חוות אלונים

בן משה תומר

1053 One Dry Cat

נקבה

חוות חניאל

גוטויין יעקב

1289 miss smart gun one
מיס סמארט גאן וואן (ציונה)

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

סילקי סמוד קאט
וון דריי קאט

סמארט אנ ספורטי

1407 Sporty N Smart

זכר

חווה

חוות רזיאל

דירוג ל

בעלים

מאמן

כהן הילי

גוטויין יעקב

קאטינג נוער

ברוש שריג

קאטינג נוער

גוטויין יעקב

קאטינג נוער

יעקבי עינב

קאטינג נוער

קנטי שי

קאטינג נוער

רזיאל מיה

מספר רשומים למקצה 5
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אקסטרים קאובוי נונ פרו EXCA
אקסטרים קואובוי נונ פרו
#

מין

שם המתחרה
כהן אליהו

שם הסוס
מאליבו

1

זכר

2

נקבה געש עדי

שואו מי דה בוגי (גופי)

3

נקבה סורקין אנה

גראנד

4

נקבה גבריושין נסיה

צ'קסי ליידי

5

נקבה סיטבון נעם

פיבו

6

נקבה לוי רמה

לס

7

זכר

אסיסקוביץ איתי

8

דירוג ל
מס סוס

מין

בעלים

מאמן

1478 Malibo

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

לוי רמה

שביט איתי

מסורס

מועדון LD-Training

מרילין אשיר
רוזנבלט גריידינגר קול

1222 Show Me the Boogie

חווה

אקסטרים קואובוי נונ פרו

זכר

חוות Y.D.H

סורקין אנה

נקבה

חוות המחוג

ישי עדן

ישי עדן

אקסטרים קואובוי נונ פרו

זכר

חוות חניאל

סיטבון נעם

גרינבוים עומר

אקסטרים קואובוי נונ פרו

1486 Less

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

כהן אליהו

שביט איתי

אקסטרים קואובוי נונ פרו

1095 Are ya neta rona ela
פפו (אר יו נטע רונה אלה )

מסורס

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

אקסטרים קואובוי נונ פרו

1275 Grand
1891 Chexy Lady
1154 Phoebo

זכר

דקניט הרבי

שאדו

1727 Shadow

9

זכר

אשל ארי

קודה

1973 KODA

10

זכר

זוהר עופר

סקיי

1073 Sky

מסורס

11

נקבה אור דיה

1322 Tasha Peponita Doc

מסורס

חוות הרוכבים הגלילית

1227 Smart)Little
 -Blizzardפדרו
סמארט ליטל בליזארד (בליזרד

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

?1468 Chico

וייץ עמית

סטלה

1605 Stella
1093 Punchik

ירושלמי עמרי

אקסטרים קואובוי נונ פרו

טשה פפוניטה דוק

12

זכר

13

נקבה וקנין ליאור

14

זכר

15

נקבה ראובן נופר לי

פונצ'ק

16

נקבה לדור ענבל

סוקס

17

נקבה טלומק שחם הילה

טרה אנסטסיה

צ'יקו

אקסטרים קואובוי נונ פרו

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט דניאל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי נונ פרו EXCA
אקסטרים קואובוי נונ פרו

זכר

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קואובוי נונ פרו

מועדון רכיבה גן שורק

זוהר עופר

קול אשיר

אקסטרים קואובוי נונ פרו

אור דיה

פלג ניצן

אקסטרים קואובוי נונ פרו

אטיה אופק

פלטקביץ סוף

אקסטרים קואובוי נונ פרו

מסורס

חוות רגעים

אליהו יורם

אליהו יורם

אקסטרים קואובוי נונ פרו

נקבה

מועדון LD-Training

דובובסקי ליאור

קול אשיר

אקסטרים קואובוי נונ פרו

מסורס

חוות Y.D.H

דקל יוסי

אקסטרים קואובוי נונ פרו

1107 Socks

נקבה

פרטי

לדור ענבל

אליהו יורם

אקסטרים קואובוי נונ פרו

1145 Tara Anastasia

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

טלומק שחם הילה

פלטקביץ סוף

אקסטרים קואובוי נונ פרו
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קאטינג ירוקי +40
#

מין

שם המתחרה

1

זכר

2

נקבה יונקר יפית

3

זכר

ליברמן יובל

פיניאן יעקב

מס סוס

שם הסוס
וויניינג פאפי שיין

1291 winning peppys shine

רד סמארט אז דאן איט
דוליס סטארלייט

1292
1225 Duallys Starlight

מין

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

מסורס

חוות אלונים

כליפא אלעד

ברוש שריג

קאטינג ירוקי +40

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג ירוקי +40

זכר

חוות אלונים

פיניאן ליאם

ברוש שריג

קאטינג ירוקי +40

מספר רשומים למקצה 3
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קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

מס סוס

מין

1494

נקבה

חוות אלונים

מסורס

חוות דאבל קיי

1

זכר

2

נקבה כהן יפית

דוקטור פפיס פיק

3

נקבה וינברגר אינה

1130 lovely Mountain pep
לאבלי מאונטיין פפ (בלינקי)

4

זכר

בן משה תומר

סילקי סמוד קאט

1041 Doctor Peppys Pick

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

בן משה תומר

ברוש שריג

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

קנטי אילאיל

קנטי שי

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

מסורס

חוות חניאל

וינברגר אלכסנדר

גוטויין יעקב

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

זכר

חוות רזיאל

רזיאל מיה

קנטי שי

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

5

נקבה יונקר יפית

רד סמארט אז דאן איט

1292

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

6

נקבה עובדיה מעין

1182 Plenty Of It Iling
פלנטי אוף איט  -הייני (היאלינג)

נקבה

חוות דאבל קיי

עובדיה מעין

קנטי שי

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

7

נקבה גוטויין ליאור

1053 One Dry Cat

נקבה

חוות חניאל

גוטויין יעקב

גוטויין יעקב

קאטינג ירוקי לדירוג התאחדות

מורן דקל

סמארט אנ ספורטי

וון דריי קאט

1407 Sporty N Smart
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אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

דירוג ל
בעלים

מאמן

מסורס

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קואובוי פתוח

מס סוס

זכר

חוות דאבל קיי

קנטי אילאיל

רזיאל שלומיק

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט דניאל

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

1355 Arbel This Chick

מסורס

חוות טוני

שפר נתי

קול אשיר

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

1967 Golani

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

פלטקביץ סוף

פלטקביץ סוף

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

זכר

המכללה ללימודי הסוס

קלמן שמחה

גרינבוים עומר

אקסטרים קואובוי פתוח

?1468 Chico

מסורס

חוות רגעים

אליהו יורם

אליהו יורם

אקסטרים קואובוי פתוח

1222 Show Me the Boogie

מסורס

מועדון LD-Training

מרילין אשיר
רוזנבלט גריידינגר קול

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

זכר

חוות Y.D.H

סורקין אנה

אקסטרים קואובוי פתוח

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

1352 Antaro

1

זכר

ניידרמן שי

אנטרו

2

זכר

רזיאל שלומיק

דיגרס מידנייט ג'אז (בלו)1241 Diggers Midnite Jazz

3

נקבה דקניט דניאל

1727 Shadow

שאדו

4

זכר

שפר נתי

ארבל דיס צ'יק

5

זכר

פלטקביץ סוף

גולני

6

זכר

גרינבוים עומר

דה בלאק שייני

7

זכר

אליהו יורם

צ'יקו

8

זכר

קול אשיר

שואו מי דה בוגי (גופי)

9

זכר

דקל יוסי

גראנד

1275 Grand

10

זכר

יעקבי דגן

שלי

1099 Shelly

11

זכר

שביט איתי

ראף ליל לינה (לילו)

12

זכר

קוסקס נתנאל

13

זכר

ניידרמן שי

רף גאן רסקל

14

זכר

רזיאל שלומיק

לוק פור דה מוני (גאס)

1774 LOVELY LTTLE LENA

מין

חווה

יעקבי עינב

אקסטרים קואובוי פתוח

זכר

מועדון רוכבי ורד הגליל

פלטקביץ סוף

שביט איתי

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

סידי צ'יק ווית' טיים (סידי) 1628 CD chic with time

מסורס

מועדון LD-Training

קנטי אילאיל

קול אשיר

אקסטרים קואובוי פתוח

1985 Ruff Gun Rascal

מסורס

חוות צעדים ראשונים

ניידרמן שי

ניידרמן שי

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

1715 Look for the money

מסורס

חוות רזיאל

רזיאל שלומיק

רזיאל שלומיק

אקסטרים קאובוי פתוח EXCA
אקסטרים קואובוי פתוח

1442 Ruf Lil Lena

מספר רשומים למקצה 14

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות

www.ariel10.net

13/06/18 10:59

דוח מתחרים למקצה משולב
מספר רשומים למקצה 184

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות

www.ariel10.net

