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דוח מתחרים למקצה משולב
שם התחרות

מערבי  -ליגת ריינינג 2

סוג תחרות כללי:

מערבי

סוג התחרות:

תחרות מוכרת NRHA

מקום התחרות

חוות דאבל קיי

תאריך התחרות

21/04/2017

3

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי
#

מין

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1

זכר

כנעני צביקה

2

זכר

אחישר קאיה

סיילור וויזאינה

3

זכר

דובובסקי ליאור

טרופר

4

זכר

פרידמן גלעד

דוק קאצ'ינה רמניקס 1959 Doc Kachina Remenics

מין

חווה

בעלים

מאמן

כנעני צביקה

קנטי שי

זכר

חוות דאבל קיי

1034 Sailor Whizina

נקבה

חוות TD

1772 Conquistador Trooper

נקבה

אביברן
מועדון  LD-Trainingמכבי תל לוי

גאנרז ספשייל (פבלו) 1166 ALV Gunners SpecialG

כרמון אייל

דירוג ל
ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

אחישר קאיה

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

דובובסקי ליאור

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

זכר

חוות גלי משה

מור אורן

פרידמן גלעד

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

5

זכר

אוחנה יוסי

וילו איז פריטי

1008 Whillow is preaty

נקבה

חוות חניאל

אוחנה יוסי

אוחנה יוסי

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

6

זכר

רוניס עידו

ליטל סמארט פאפא

1937 Little Smart Papa

זכר

המרכז לרכיבה נען

שפירא נעם

רוניס עידו

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

7

זכר

סייג משה

קאצ'ינה וויז

נקבה

חוות משה

מיטשניק ונונו חן

סייג משה

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

8

זכר

כנעני צביקה

1177 MR Hollywood)Gun
מיסטר הוליווד גאן איט ( Itהנדי

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

9

זכר

אחישר קאיה

1732 Jackolena Smart
Chexק)
ג'קאולינה סמארט צ'קס (ג'

מסורס

חוות TD

קלס הדר

אחישר קאיה

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

10

זכר

פרידמן גלעד

1947 Wimpys Yasmeen

זכר

קבלירו

נוימן יונתן

פרידמן גלעד

ריינינג פתוח לא מוגבל שישי

ווימפיז יסמין

1952 KACHINA WHIZ

מספר רשומים למקצה 10
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ריינינג פתוח מוגבל התאחדות
Limited Open NRHA
Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג
#
1

שם המתחרה

מין
נקבה דרור רז

שם הסוס

דירוג ל

מס סוס

בעלים

מאמן

פדידה הדס

רוזנברג אילן

Limited Open NRHA
Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

מין

חווה

דובובסקי ליאור

ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

זכר

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

Open NRHA
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

נקבה

אורוות רמת יוחנן

אורן אביב

ברבר דור

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

מסורס

טרו די ראנץ'

גולדשטיין רוני

מרדכי דודי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

זכר

חוות  YRיודפת

ג'ז אבנר

ג'ז רונן

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

Open NRHA
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

בן יצחק עינת

רוזנברג אילן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

רוזנברג אילן

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

ישי עדן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1010 KACHINA MISTY )COMA
קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי

מסורס

חוות אלונים

סטארלייט ספארק (ג'סיקה) 1951 Starlights spark

נקבה

דובובסקי ליאור
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

2

זכר

דובובסקי ליאור

3

זכר

רז חת ליאור

שייני גאן (וואט)

4

זכר

ברבר דור

אינסטנט סמארט

1880 Instant Smart

5

זכר

מרדכי דודי

מיסטר ספארי ביי

1681 Mister Safari Bay

6

זכר

ג'ז רונן

וויזרד בוגיס ג'ק

7

זכר

קנטי שי

1199 Custum Mad Magmum
קסטום מייד מגנום (סטיב)

מסורס

8

זכר

יערי בני

סטאר קיים

1900 Star Kayam

מסורס

החווה של בני

9

זכר

רוזנברג אילן

ספוק רייט און

זכר

חוות אלונים

רוזנברג אילן

10

זכר

לדר אורי

צ'קסי ליידי

נקבה

חוות המחוג

ארג'ואן אלי

1188 Shinee Gun

1433 Whizard Boggies Jac

1964 Spook Wright On

1891 Chexy Lady
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מסורס

מועדון רוכבי יפעת

11

נקבה שולמי שיר

1841 Castom Jec Diamond

זכר

אביבאשיר
מועדון  LD-Trainingמכבי תל קול

1944 Infinity Little

זכר

טרו די ראנץ'

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

1952 KACHINA WHIZ

נקבה

חוות משה

מיטשניק ונונו חן

סייג משה

1780 Roosters Common

נקבה

קבלירו

שקל שירה

פרידמן גלעד

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

נקבה

חוות עץ הזית

קופיטקו בן

פויר ספיר

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

נקבה

חוות TD

כרמון אייל

אחישר קאיה

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

1800 Fine Shine

מסורס

קבלירו

חמל אופק

פרידמן גלעד

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

נקבה

חוות חניאל

גריידינגר מרילין

אוחנה יוסי

ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

מסורס

חוות אלונים

ברוש שריג

אביטל פיני

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

מגה רוסטר

1523 Mega Rooster

מסורס

חוות  YRיודפת

צבי גליה

ג'ז רונן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

25

זכר

מרדכי דודי

ליל מאני גאן

1047 Lil Money Gun

זכר

טרו די ראנץ'

לוי ירין

מרדכי דודי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

26

זכר

בלמס שי

ספארק אז אינסטנט

מסורס

המרכז לרכיבה נען

בלמס שי

רוניס עידו

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

יו אר דה סטאר

1668 Ur The Star

12

זכר

קול אשיר

קוסטום ג'ק דיאמונד

13

זכר

מרדכי דודי

אינפיניטי ליטל

14

זכר

רז חת ליאור

סטרדיי פפר נייט

15

זכר

סייג משה

קאצ'ינה וויז

16

נקבה שקל שירה

רוסטרס קומון

17

נקבה פויר ספיר

דריי ליל וינטג'

1585 Dry Lil Vintage

סיילור וויזאינה

1034 Sailor Whizina

אחישר קאיה

1898 Saturday Peppernight

18

זכר

19

נקבה חמל אופק

פיין שיין

20

נקבה קרא עדי

1932 I Wanna Be a Big Star
אי וואנה בי א ביג סטאר

21

זכר

אוחנה יוסי

מיס ליל שוגר (פיונה)

22

זכר

אביטל פיני

סוויט ליטל בון

1936 Sweet Little Boon

23

זכר

קרא אלי

ביוטיפול אינפינטי

1933 Beautyfall Infinity

24

נקבה צבי גליה

1999 Miss Lil Sugar

1928 Spark As Instant

קרא אלי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

קרא אלי

קול אשיר

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

שירי שובל

מרדכי דודי

ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

רז חת ליאור

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות
Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות
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זכר

מועדון רכיבה ארנה

אלגלי רמי

ג'קסון יגאל

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

27

זכר

צוברי איציק

בלוז מיי בלוז

1875 Blues My Blues
1910 Arakis Rooster

מסורס

טרו די ראנץ'

אזולאי רועי

מרדכי דודי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

28

זכר

אסטודילו איתי

אראקיס רוסטר

1482 Dealer of Roosters

מסורס

חוות TD

גנזר אלמוג

אחישר קאיה

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

29

זכר

אחישר קאיה

דילר אוף רוסטרס

מספר רשומים למקצה 29
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ריינינג נונ פרו לבני  +50התאחדות
ריינינג ירוקי התאחדות
#
1

שם המתחרה

מין
נקבה פליס שני

2

זכר

אברבוך שאול

3

שם הסוס

מס סוס

1917 Kachina Doc Olena
קאצ'ינה דוק אולינה (כורדון)
1695 Pikolo

פיקולו

זכר

שדה אלון

4

זכר

מושלין יותם

סמארט ליל קסטום

5

זכר

קולסקי דור

מיסטר צ'ולה דוק (רוסו)

6

נקבה הוכברג שירית

7

זכר

קינן אסף

8

זכר

שאול יאיר

דיגר מידנייט ג'וניור

חוות אמיר  -באר טוביה

שדה אלון

לוי אמיר

זכר

המרכז לרכיבה נען

מושלין יותם

רוניס עידו

ריינינג ירוקי התאחדות

1492 Chuliano Mar

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

קולסקי רונן

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

1640 Diggersmidnitejunior

מסורס

לולו אלה
אביב
מועדון  LD-Trainingמכבי תל בן

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי התאחדות

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

1819 Smart Lil Custom

1988 Instant Star Quest

חוות דאבל קיי

כנעני אמירה

קנטי שי

זכר

חוות חניאל

הלברייך אורי

אוחנה יוסי

1586 Tidhar Kachina

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ויינבוים ינאי

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

טרס מי אי אם א דוקטור1719 Trust Me Im A Doctor

מסורס

חוות דאבל קיי

דרור רז

קנטי שי

ריינינג ירוקי התאחדות

נקבה

חוות חניאל

לזר מעיין

אוחנה יוסי

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

חוות TD

כרמון אייל

אחישר קאיה

ריינינג ירוקי התאחדות
ריינינג נונ פרו לבני  +50התאחדות

נקבה

ירדני דניאלה
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

חוות TD

קלס הדר

אחישר קאיה

ריינינג ירוקי התאחדות

1823 Lucky Little Junior

זכר

החווה של בני

טוויטו בני

רוזנברג אילן

ריינינג ירוקי התאחדות

1921 Picknruf Jet

זכר

מועדון רכיבה ארנה

קולסקי רונן

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

המרכז לרכיבה נען

ויצמן אבי

רוניס עידו

ריינינג ירוקי התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

בר נדב

קנטי שי

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

חוות TD

ברודץ' ליאור

אחישר קאיה

ריינינג ירוקי התאחדות

זכר

המרכז לרכיבה נען

שפירא נעם

רוניס עידו

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

החווה של בני

בן יצחק עינת

רוזנברג אילן

ריינינג ירוקי התאחדות

זכר

מועדון רכיבה ארנה

אביטל רון

אביטל פיני

ריינינג ירוקי התאחדות

מסורס

חוות ( RRאודים)

בפמן גיל מיכאל

פורת שרית

ריינינג ירוקי התאחדות

נקבה

דקניט הרבי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

ריינינג ירוקי התאחדות

ניו טו קאש (צ'קס)

9

1769 new to cash

1987 Sweet Like a Mars

11

זכר

12

נקבה לזר ניצן

13

זכר

14

נקבה ירדני דניאלה

בוס ספינינג סטארלייט 1980 Boss spining starlight

15

נקבה קלס הדר

1732 Jackolena Smart
Chexק)
ג'קאולינה סמארט צ'קס (ג'

16

נקבה יערי בר

17
18
19

זכר

בראון יער

1822 BH kachina

בי אייץ קאצ'ינה

1033 Master and honey

מאסטר אן האני

לאקי ליטל ג'וניור

פיקן ראף ג'ט
ריל קאצ'ינה אולינה

1862 Real Kachina Olena

ג'ק וולנטיין (גוטה)

1984 Jack Valentine

20

נקבה ברודץ' ליאור

סוויט מידנייט דרים

1919 Sweet Midnite Dream

21

נקבה שפירא נעם

ליטל סמארט פאפא

22

נקבה בן יצחק עינת

סטאר קיים

23

נקבה אביטל רון

הוליווד צ'יקו טארי

24

נקבה חדד דגנית

באק

25

זכר

דקניט הרבי

נקבה

מועדון רכיבה ארנה

קינן אסף

ריינינג ירוקי התאחדות

10

זכר

מסורס

חוות המחוג

אברבוך שאול

ישי עדן

ריינינג נונ פרו לבני  +50התאחדות

ריינינג ירוקי התאחדות

נקבה קלמרו עטרי

נקבה ויצמן חן

מין

חווה

ריינינג ירוקי התאחדות

אינסטנט סטאר קווסט

תדהר קאצ'ינה

קולסקי רונן

זכר

מועדון רכיבה ארנה

פליס שני

זכר

סוויט לייק א מארס

כרמון אייל

בעלים

מאמן
ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

נקבה

בייבי)1620 DOUBLE FRECKLES
דאבל פרקלס פאן ( FU

נקבה הלברייך אורי

לוגסי נדב

דירוג ל

1937 Little Smart Papa
1900 Star Kayam
1256 Hollywood Chico Tari

איי קיי הוקוס פוקוס(קווין)

1911 BAK
1708 Ak Hokus Pokus
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26

זכר

27

נקבה קנטי דניאל

בלוז אולינה

28

נקבה זפשלסקי גיא

וילו איז פריטי

29

זכר

כרמון גד

א מייטי פיין פפי

30

זכר

נאששיבי ויסאם

כרומד אאוט קאט

משעל אלי

נורית

נקבה

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

ריינינג ירוקי התאחדות

1653 Blues Olena

נקבה

חוות דאבל קיי

וגנסברג לי

רז חת ליאור

ריינינג ירוקי התאחדות

1008 Whillow is preaty

נקבה

חוות חניאל

אוחנה יוסי

אוחנה יוסי

ריינינג ירוקי התאחדות

1617 A Mity Fine Peppy

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון גד

רוניס עידו

ריינינג נונ פרו לבני  +50התאחדות

1298 Chromed Out Catt

זכר

חוות דאבל קיי

נאששיבי ויסאם

רז חת ליאור

ריינינג ירוקי התאחדות

1922 Nurit

מספר רשומים למקצה 30
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6

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות
Reining INTERMEDIATE NRHA
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

1

זכר

2

נקבה לוי ירין

טרופר

3

נקבה הרלב עמית

שיין און ספיריט

אברבוך שאול

דירוג ל

מס סוס

הרף דן

ג'קסון יגאל

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

פרידמן גלעד

ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

1012 Shine On Spirit

נקבה

1974 Kobra

נקבה

מועדון רכיבה ארנה

זכר

חוות גלי משה

מור אורן

1456 Commons Angel

נקבה

חוות דאבל קיי

שרביט יסעור נעמה יסעור אלדד

1602 Jhasmin Ruf Lil

נקבה

אורלי אורי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

נקבה

טרו די ראנץ'

5

זכר

מור אורן

דוק קאצ'ינה רמניקס 1959 Doc Kachina Remenics

6

נקבה שרביט יסעור נעמה

קומונז אנג'ל

7

נקבה אורלי איילת

יסמין ראף ליל

8

נקבה אברמוביץ גלאוסיה

סנופי (ארכ סנפ דסיזן) 1658 ARC SNAP DECISION

10

הרלב מיקי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1772 Conquistador Trooper

4

נקבה גנזר אלמוג

אביברן
מועדון  LD-Trainingמכבי תל לוי

דובובסקי ליאור

נקבה

זכר

9

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

מסורס

חוות המחוג

פיקולו

הרף דן

זכר

אברבוך שאול

1695 Pikolo

קוברה

מררו עודד

מין

חווה

בעלים

מאמן
ישי עדן

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

קאטלמנס קנדימן

ספוקס קאלי גאן

1028 Cattlemans Candyman

1031 ND Spooks Kali Gun

דובובסקי ליאור

אברמוביץ גלאוסיה מרדכי דודי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40
Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

מסורס

חוות דאבל קיי

מררו עודד

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

נקבה

חוות TD

גנזר אלמוג

אחישר קאיה

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
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11

נקבה איתי עומר

12

זכר

כרמון גד

13

זכר

כנעני צביקה

וויז פופ גאן (פופאי)

14

זכר

שפרן שי

פרוזן ניק

15

זכר

ברסלר עידו

פיק אנגיס רוסטר

16

נקבה כנעני אמירה

מסורס

חוות ( RRאודים)

איתי עומר

בן חמו סער

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1617 A Mity Fine Peppy

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון גד

רוניס עידו

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

1918 Whiz Pop Gun

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

1991 Frozen Nic

מסורס

חוות TD

שפרן שי

אחישר קאיה

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1711 Pick Angis Rooster

נקבה

קבלירו

ברסלר עידו

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1444 TAG WAY

נקבה

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1891 Chexy Lady

נקבה

חוות המחוג

ארג'ואן אלי

ישי עדן

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

1365 Koras Dun It

מסורס

קבלירו

פירסט קדם נועם

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

הורן רעות

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

נקבה

קבלירו

קליגר אדר

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

אן די דיג'יי גאן

1634 ND Dj Gun

א מייטי פיין פפי

טאג

17

זכר

ארג'ואן אלי

צ'קסי ליידי

18

זכר

פירסט קדם נועם

קוראס' דאניט

19

נקבה הורן רעות

קופר רוסטר

20

נקבה קליגר אדר

לילי (מיי קורה גאן)

1686 Copper Rooster
1720 My Kora Gun

מספר רשומים למקצה 20
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7

ריינינג נוביס  -התאחדות
בעלים

מאמן

1

זכר

נוימן יונתן

קולונל וויקד גאן

1948 colonel wicked gun

מסורס

קבלירו

נוימן יונתן

נוימן יונתן

ריינינג נוביס  -התאחדות

2

זכר

יסעור אלדד

ביוטי

1211 Beauty double chic

נקבה

חוות דאבל קיי

בוחבוט אושרי

יסעור אלדד

ריינינג נוביס  -התאחדות

3

זכר

ברבר דור

אר וואי ספוק אין קלאס

מסורס

אורוות רמת יוחנן

ברבר דור

ברבר דור

ריינינג נוביס  -התאחדות

4

נקבה טל נועה

מולאן דייקירי

נקבה

חוות דאבל קיי

פאר גיא

קנטי שי

ריינינג נוביס  -התאחדות

5

נקבה כרמון תאיר

הוליווד ליטל האגי

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון גד

רוניס עידו

ריינינג נוביס  -התאחדות

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

שביט איתי

שביט איתי

ריינינג נוביס  -התאחדות

#

6

מין

זכר

שם המתחרה

שביט איתי

מס סוס

שם הסוס

במבי

1009 RY Spook in class
1050 Mulan Daiquri

1026 Hollywood Little Hagi
1214 Last Bat Meshi

מין

חווה

דירוג ל

מספר רשומים למקצה 6
8

ריינינג נוער פתוח התאחדות
ריינינג Unrestricted Youth NRHA
#

1

שם המתחרה

מין
נקבה סלמן יסמין

ניניו גיל

2

זכר

3

נקבה רז עדי

4

נקבה חלפי אילי

שם הסוס

דירוג ל
מס סוס

מין

בעלים

מאמן

1479

מסורס

המרכז לרכיבה נען

ניניו גיל

רוניס עידו

ריינינג Unrestricted Youth NRHA
ריינינג נוער פתוח התאחדות

1943 Infinity Reminicstep

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ניניו טל

ג'קסון יגאל

ריינינג Unrestricted Youth NRHA
ריינינג נוער פתוח התאחדות

1594 My Soldier Chicolina
מיי סולדג'ר צ'יקולינה (קופר)

מסורס

המרכז לרכיבה נען

רז עדי

רוניס עידו

ריינינג Unrestricted Youth NRHA
ריינינג נוער פתוח התאחדות

1604 Smart Papa

מסורס

המרכז לרכיבה נען

חלפי קדים

רוניס עידו

ריינינג Unrestricted Youth NRHA
ריינינג נוער פתוח התאחדות

ג'יי בר פולי (לוג'יקל)
אינפיניטי רמיניקסטפ

סמארט פאפא

Jay Bar Polly

חווה

מספר רשומים למקצה 4
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ריינינג פתוח לא מוגבל שבת
מס סוס

מין

1

זכר

אחישר קאיה

סיילור וויזאינה

1034 Sailor Whizina

נקבה

חוות TD

2

זכר

בראון יער

ג'ק וולנטיין (גוטה)

1984 Jack Valentine

זכר

חוות דאבל קיי

בר נדב

3

זכר

אוחנה יוסי

סוויט לייק א מארס

1987 Sweet Like a Mars

זכר

חוות חניאל

הלברייך אורי

אוחנה יוסי

4

זכר

רז חת ליאור

וויז פופ גאן (פופאי)

1918 Whiz Pop Gun

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

5

זכר

פרידמן גלעד

ווימפיז יסמין

זכר

קבלירו

נוימן יונתן

פרידמן גלעד

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

6

זכר

מרדכי דודי

מיסטר ספארי ביי

מסורס

טרו די ראנץ'

גולדשטיין רוני

מרדכי דודי

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

7

זכר

יסעור אלדד

ביוטי

8

זכר

קרא אלי

ביוטיפול אינפינטי

#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

1947 Wimpys Yasmeen
1681 Mister Safari Bay
1211 Beauty double chic
1933 Beautyfall Infinity

חווה

דירוג ל

בעלים

מאמן

כרמון אייל

אחישר קאיה

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

קנטי שי

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת
ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

נקבה

חוות דאבל קיי

בוחבוט אושרי

יסעור אלדד

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

מספר רשומים למקצה 8
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12

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40
ריינינג נונ פרו התאחדות
Non Pro NRHA
#

מין

שם המתחרה

1

זכר

2

נקבה מרידור נעם

כנעני צביקה

מררו עודד

שם הסוס

בעלים

מאמן

זכר

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

מס סוס

1524 Ms Kizzy Bud It

מסורס

אורוות רמת יוחנן

מרידור שוהם

ברבר דור

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1028 Cattlemans Candyman

מסורס

חוות דאבל קיי

מררו עודד

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

1999 Miss Lil Sugar

נקבה

חוות חניאל

גריידינגר מרילין

אוחנה יוסי

ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

נקבה

קבלירו

שקל שירה

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

נאששיבי ויסאם

רז חת ליאור

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

נקבה

טרו די ראנץ'

אברמוביץ גלאוסיה מרדכי דודי

מסורס

חוות TD

שייני גאן (וואט)

1188 Shinee Gun

אם אס קיזי באד איט (ניקו)

3

זכר

4

נקבה גריידינגר מרילין

מיס ליל שוגר (פיונה)

5

נקבה שקל שירה

רוסטרס קומון

1780 Roosters Common

כרומד אאוט קאט

1298 Chromed Out Catt

נאששיבי ויסאם

6

זכר

7

נקבה אברמוביץ גלאוסיה

8

נקבה גנזר אלמוג

קאטלמנס קנדימן

דירוג ל

סנופי (ארכ סנפ דסיזן) 1658 ARC SNAP DECISION

דילר אוף רוסטרס

1482 Dealer of Roosters

מין

חווה

גנזר אלמוג

אחישר קאיה

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40
Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
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9

זכר

כנעני צביקה

10

זכר

ארג'ואן אלי

11

נקבה אורלי איילת
כרמון גד

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

1891 Chexy Lady

נקבה

חוות המחוג

ארג'ואן אלי

ישי עדן

Non Pro NRHA
Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

1602 Jhasmin Ruf Lil

נקבה

אורלי אורי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון גד

רוניס עידו

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

נקבה

קבלירו

קליגר אדר

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

מסורס

טרו די ראנץ'

גולדשטיין רוני

מרדכי דודי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

זכר

חוות דאבל קיי

הורן רעות

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

מסורס

חוות TD

ברודץ' ליאור

אחישר קאיה

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

נקבה

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

מסורס

המרכז לרכיבה נען

ויצמן אבי

רוניס עידו

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

זכר

חוות גלי משה

מור אורן

פרידמן גלעד

ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

נקבה

דקניט הרבי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

Reining INTERMEDIATE NRHA
ריינינג פריים טיים נונ-פרו לבני +40

זכר

טרו די ראנץ'

שירי שובל

מרדכי דודי

ריינינג נונ פרו  NRHAלבני  5&4במתג
ריינינג נונ פרו לבני  5&4במתג  -התאחדות

1199 Custum Mad Magmum
קסטום מייד מגנום (סטיב)

צ'קסי ליידי

יסמין ראף ליל

12

זכר

13

נקבה קליגר אדר

לילי (מיי קורה גאן)

14

נקבה גולדשטיין רוני

מיסטר ספארי ביי

15

נקבה הורן רעות

קופר רוסטר

16

נקבה ברודץ' ליאור

סוויט מידנייט דרים

17

נקבה כנעני אמירה

טאג

1617 A Mity Fine Peppy

א מייטי פיין פפי

1720 My Kora Gun
1681 Mister Safari Bay
1686 Copper Rooster
1919 Sweet Midnite Dream
1444 TAG WAY

18

זכר

ויצמן אבי

ריל קאצ'ינה אולינה

19

זכר

מור אורן

דוק קאצ'ינה רמניקס 1959 Doc Kachina Remenics

20

זכר

דקניט הרבי

21

זכר

כנעני צביקה

22

נקבה שירי שובל

1862 Real Kachina Olena

איי קיי הוקוס פוקוס(קווין)
סטרדיי פפר נייט
אינפיניטי ליטל

1708 Ak Hokus Pokus

1898 Saturday Peppernight
1944 Infinity Little
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מספר רשומים למקצה 22
13

Unrestricted Youth Cup
ריינינג נוער NRHA 14-18
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

דירוג ל
מס סוס
1634 ND Dj Gun

מסורס

חוות ( RRאודים)

איתי עומר

מין

חווה

1365 Koras Dun It

מסורס

קבלירו

פירסט קדם נועם

פרידמן גלעד

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

זכר

המרכז לרכיבה נען

שפירא נעם

רוניס עידו

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

נקבה

הרלב מיקי
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

1026 Hollywood Little Hagi

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון גד

רוניס עידו

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

חוות חניאל

לזר מעיין

אוחנה יוסי

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

חלפי קדים

רוניס עידו

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

אחישר קאיה

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

פרידמן גלעד

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

1

נקבה איתי עומר

2

זכר

3

נקבה שפירא נעם

ליטל סמארט פאפא

4

נקבה הרלב עמית

שיין און ספיריט

5

נקבה כרמון תאיר

הוליווד ליטל האגי

6

נקבה קרא עדי

1932 I Wanna Be a Big Star
אי וואנה בי א ביג סטאר

7

נקבה לזר ניצן

בי אייץ קאצ'ינה

1822 BH kachina

נקבה

8

נקבה חלפי אילי

סמארט פאפא

1604 Smart Papa

מסורס

המרכז לרכיבה נען

9

נקבה קלס הדר

1732 Jackolena Smart
Chexק)
ג'קאולינה סמארט צ'קס (ג'

מסורס

חוות TD

קלס הדר

10

זכר

נקבה

קבלירו

ברסלר עידו

פירסט קדם נועם

ברסלר עידו

אן די דיג'יי גאן

בעלים

מאמן
בן חמו סער

ריינינג נוער NRHA 14-18
Unrestricted Youth Cup

קוראס' דאניט

פיק אנגיס רוסטר

1937 Little Smart Papa
1012 Shine On Spirit

1711 Pick Angis Rooster

מספר רשומים למקצה 10
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NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13
#

מין

שם המתחרה

בעלים

מאמן

1943 Infinity Reminicstep

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ניניו טל

ג'קסון יגאל

NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13

מס סוס

שם הסוס

1594 My Soldier Chicolina
מיי סולדג'ר צ'יקולינה (קופר)

מסורס

המרכז לרכיבה נען

רז עדי

רוניס עידו

NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13

מסורס

המרכז לרכיבה נען

ניניו גיל

רוניס עידו

NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13

נקבה

אביברן
מועדון  LD-Trainingמכבי תל לוי

דובובסקי ליאור

NRHA Youth Ride and Slide
ריינינג נוער עד גיל NRHA 13

1

זכר

2

נקבה רז עדי

3

נקבה קרא שרון

יו אר ביוטיפול לונה

4

נקבה סלמן יסמין

ג'יי בר פולי (לוג'יקל)

5

נקבה לוי ירין

טרופר

ניניו גיל

דירוג ל

אינפיניטי רמיניקסטפ

1899 UR Beautifall Luna
Jay Bar Polly

1479

1772 Conquistador Trooper

מין

חווה

מספר רשומים למקצה 5
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15

ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
Open NRHA
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג
Limited Open NRHA
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

דירוג ל

מס סוס

מין

בעלים

מאמן

1974 Kobra

נקבה

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

Open NRHA
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

חווה

מסורס

חוות TD

כרמון אייל

אחישר קאיה

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

דובובסקי ליאור
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

דובובסקי ליאור

ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

קנטי שי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

דובובסקי ליאור

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

שביט איתי

שביט איתי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

פויר ספיר

ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג
Open NRHA
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

1

זכר

ג'קסון יגאל

קוברה

2

זכר

אחישר קאיה

מאסטר אן האני

3

זכר

דובובסקי ליאור

סטארלייט ספארק (ג'סיקה) 1951 Starlights spark

נקבה

4

זכר

קנטי שי

1477 Brilliant Dreams

נקבה

חוות דאבל קיי

5

נקבה ירדני דניאלה

בוס ספינינג סטארלייט 1980 Boss spining starlight

נקבה

ירדני דניאלה
מועדון  LD-Trainingמכבי תל אביב

6

זכר

1214 Last Bat Meshi

נקבה

מועדון רוכבי ורד הגליל

7

נקבה פויר ספיר

זכר

חוות עץ הזית

פויר ספיר

8

זכר

רז חת ליאור

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

רז חת ליאור

9

זכר

קרא אלי

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

10

נקבה אורן אביב

נקבה

אורוות רמת יוחנן

אורן אביב

ברבר דור

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

מסורס

חוות TD

שפרן שי

אחישר קאיה

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

11

זכר

שביט איתי

אחישר קאיה

בריליינט דרימס (מגי)

במבי
מאסטר סולנוס

1033 Master and honey

1935 MASTER SOLANOS

1177 MR Hollywood)Gun
מיסטר הוליווד גאן איט ( Itהנדי

ביוטיפול אינפינטי

1933 Beautyfall Infinity

אינסטנט סמארט

1880 Instant Smart

פרוזן ניק

1991 Frozen Nic

כנעני צביקה
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12

זכר

בלמס שי

ספארק אז אינסטנט

13

זכר

ג'ז רונן

מגה רוסטר

14

זכר

לדר אורי

פיקולו

15

נקבה חמל אופק

פיין שיין

מסורס

המרכז לרכיבה נען

בלמס שי

רוניס עידו

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1523 Mega Rooster

מסורס

חוות  YRיודפת

צבי גליה

ג'ז רונן

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

1695 Pikolo

מסורס

חוות המחוג

אברבוך שאול

ישי עדן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1800 Fine Shine

מסורס

קבלירו

חמל אופק

פרידמן גלעד

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1891 Chexy Lady

נקבה

חוות המחוג

ארג'ואן אלי

ישי עדן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1841 Castom Jec Diamond

זכר

אביבאשיר
מועדון  LD-Trainingמכבי תל קול

קול אשיר

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

Open NRHA
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג

פדידה הדס

רוזנברג אילן

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

ג'קסון יגאל

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות
Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1928 Spark As Instant

16

זכר

ישי עדן

צ'קסי ליידי

17

זכר

קול אשיר

קוסטום ג'ק דיאמונד

18

זכר

קנטי שי

גאנרז ספשייל (פבלו) 1166 ALV Gunners SpecialG

זכר

19

נקבה דרור רז

1010 KACHINA MISTY )COMA
קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי

מסורס

חוות אלונים

20

זכר

ויינבוים ינאי

תדהר קאצ'ינה

1586 Tidhar Kachina

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

ויינבוים ינאי

21

זכר

אסטודילו איתי

אראקיס רוסטר

1910 Arakis Rooster

מסורס

טרו די ראנץ'

אזולאי רועי

מרדכי דודי

22

זכר

אחישר קאיה

ספוקס קאלי גאן

נקבה

חוות TD

גנזר אלמוג

אחישר קאיה

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

23

נקבה שולמי שיר

יו אר דה סטאר

1668 Ur The Star

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

24

נקבה וגנסברג לי

בלוז אולינה

1653 Blues Olena

נקבה

חוות דאבל קיי

וגנסברג לי

קנטי שי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

זכר

חוות אלונים

רוזנברג אילן

רוזנברג אילן

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

מסורס

מועדון רוכבי יפעת

ברוזה רוני

קרא אלי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

25

זכר

רוזנברג אילן

ספוק רייט און

26

זכר

מרמור שמואל

יזראל מלודי סטאר

1031 ND Spooks Kali Gun

1964 Spook Wright On
1763 Israel Melody Star
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דוח מתחרים למקצה משולב
27

זכר

28

נקבה פליס שני

מרדכי דודי

1047 Lil Money Gun

ליל מאני גאן

1917 Kachina Doc Olena
קאצ'ינה דוק אולינה (כורדון)

זכר

טרו די ראנץ'

לוי ירין

מרדכי דודי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

זכר

מועדון רכיבה ארנה

פליס שני

ג'קסון יגאל

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

מספר רשומים למקצה 28

מספר רשומים למקצה 172
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