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פייד טיים שבת בוקר
#

מין

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1

זכר

בלמס שי

2

זכר

בלמס שי

3

נקבה בריגה שרה

אקסטרה סטפ באלו

4

נקבה בריגה שרה

אקסטרה סטפ באלו

5

זכר

קרא אלי

6

זכר

קרא אלי

מין

חווה

בעלים

דירוג ל

מאמן

פאסט מונטוורדה

1890 Pestmonteverde

מסורס

טרו די ראנץ'

פאסט מונטוורדה

1890 Pestmonteverde

מסורס

טרו די ראנץ'

1950 Xtra Step Balou

מסורס

מועדון LD-Training

בריגה שרה

1950 Xtra Step Balou

מסורס

מועדון LD-Training

בריגה שרה

דובובסקי ליאור

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

ביוטיפול אינפינטי

1933 Beautyfall Infinity

בלמס שי

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

בלמס שי

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

דובובסקי ליאור

פייד טיים שבת בוקר
פייד טיים שבת בוקר
פייד טיים שבת בוקר

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

פייד טיים שבת בוקר

7

נקבה חלפי קדים

סמארט פאפא

1604 Smart Papa

מסורס

טרו די ראנץ'

חלפי קדים

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

8

נקבה חלפי קדים

סמארט פאפא

1604 Smart Papa

מסורס

טרו די ראנץ'

חלפי קדים

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

9

נקבה חמל אופק

סמרט ביסקה צ'יק

1197 Smart Bisca Chic

נקבה

קבלירו

בוקר ויקטור )ויקי(

פרידמן גלעד

פייד טיים שבת בוקר

10

נקבה חמל אופק

סמרט ביסקה צ'יק

1197 Smart Bisca Chic

נקבה

קבלירו

בוקר ויקטור )ויקי(

פרידמן גלעד

פייד טיים שבת בוקר

11

זכר

קול אשיר

קוסטום ג'ק דיאמונד

1841 Castom Jec Diamond

12

זכר

קול אשיר

קוסטום ג'ק דיאמונד

1841 Castom Jec Diamond

ביוטיפול אינפינטי

1933 Beautyfall Infinity

זכר

מועדון LD-Training

קול אשיר

דובובסקי ליאור

פייד טיים שבת בוקר

זכר

מועדון LD-Training

קול אשיר

דובובסקי ליאור

פייד טיים שבת בוקר

13

נקבה לוי ירין

ארכ סנפ דסיזן )סנופי(

1658 ARC Snap Decision

נקבה

טרו די ראנץ'

לוי ירין

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

14

נקבה לוי ירין

ארכ סנפ דסיזן )סנופי(

1658 ARC Snap Decision

נקבה

טרו די ראנץ'

לוי ירין

מרדכי דודי

פייד טיים שבת בוקר

15

נקבה איתי זהר

אן די דיג'יי גאן

מסורס

חוות ) RRאודים(

איתי עומר

בן חמו סער

פייד טיים שבת בוקר

16

נקבה הרלב עמית

שיין און ספיריט )ספיריט(

1634 ND Dj Gun

נקבה

מועדון LD-Training

הרלב עמית

דובובסקי ליאור

פייד טיים שבת בוקר

17

זכר

לוגסי נדב

טרס מי אי אם א דוקטור1719 Trust Me Im A Doctor

מסורס

חוות דאבל קיי

לוגסי נדב

קנטי שי

פייד טיים שבת בוקר

18

זכר

לוגסי נדב

טרס מי אי אם א דוקטור1719 Trust Me Im A Doctor

מסורס

חוות דאבל קיי

לוגסי נדב

קנטי שי

פייד טיים שבת בוקר

19

נקבה הרלב עמית

נקבה

מועדון LD-Training

הרלב עמית

דובובסקי ליאור

פייד טיים שבת בוקר

שיין און ספיריט )ספיריט(

1012 Shine On Spirit

1012 Shine On Spirit
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ריינינג פתוח לא מוגבל שבת
#

מין

שם המתחרה

מס סוס

שם הסוס

1

זכר

קנטי שי

2

זכר

רוניס עידו

3

נקבה הורביץ נועה

צ'ק מיי גאלו צ'יק

4

נקבה לוי שרי

מיס קאצ'ינה אולינה )הופ(1915 Miss Kachina Olena

מין

חווה

בעלים

1199 Custum Mad Magmum
קסטום מד מגנום )סטיב(

מסורס

חוות דאבל קיי

ג'יי בר פולי )לוג'יקל(

1479

מסורס

המרכז לרכיבה נען

1981 Check My Gallo Chic

נקבה

קבלירו

הורביץ נועה

נקבה

Ry ranch

בהירי גל

Jay Bar Polly

דירוג ל

מאמן

כנעני צביקה

קנטי שי

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

ג'רבי מירב

רוניס עידו

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

פרידמן גלעד

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

רוניס עידו

ריינינג פתוח לא מוגבל שבת

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

מין

שם המתחרה

שם הסוס

1

זכר

2

נקבה עזר מור

ווימפיז טרופר )אגוזי(

3

נקבה גוטרמן רקפת

דוקס סטאר בנז

4

זכר

5

נקבה לוי ירין

כנעני צביקה

כרמון גד

בעלים

מאמן

מסורס

חוות דאבל קיי

כנעני צביקה

קנטי שי

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

מס סוס

זכר

מועדון רכיבה ארנה

עזר מור

ג'קסון יגאל

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

נקבה

קבוצת KPH

גוטרמן רקפת

אחישר קאיה

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

מסורס

המרכז לרכיבה נען

רוניס עידו

רוניס עידו

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

נקבה

טרו די ראנץ'

לוי ירין

מרדכי דודי

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1991 Frozen Nic

מסורס

קבוצת KPH

שפרן שי

אחישר קאיה

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1210 Nu Chex In Light

מסורס

המרכז לרכיבה נען

אברבוך שאול

רוניס עידו

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

1708 Ak Hokus Pokus

נקבה

מועדון LD-Training

דקניט הרבי

דובובסקי ליאור

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

1272 Katinka Marino

נקבה

חוות אלונים

ברק יוסף

ברוש שריג

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

1862 Real Kachina Olena

מסורס

המרכז לרכיבה נען

ויצמן אבי

רוניס עידו

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

1898 Saturday Peppernight

מסורס

Ry ranch

מרידור נועם

ברבר דור

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

זכר

מועדון רכיבה ארנה

קולסקי רונן

ג'קסון יגאל

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

נקבה

קבוצת KPH

בהירי גל

אחישר קאיה

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

1199 Custum Mad Magmum
קסטום מד מגנום )סטיב(

1011 Whimpys Trooper
1896 Docs Star Benz

פפס סוויט פיסטול

1218 Peps Sweet Pistol

ארכ סנפ דסיזן )סנופי(

1658 ARC Snap Decision

6

זכר

שפרן שי

פרוזן ניק

7

זכר

אברבוך שאול

נו צ'קס אין לייטס

8

זכר

דקניט הרבי

איי קיי הוקוס פוקוס)קווין(

9

זכר

ברק יוסף

קטינקה מרינו

10

זכר

ויצמן אבי

ריל קאצ'ינה אולינה

11

נקבה מרידור נועם

12

זכר

13

נקבה בהירי גל

קולסקי רונן

דירוג ל

סטרדיי פפר נייט
פיקן ראף ג'ט )ארתור(

1921 Picknruf Jet

קאסטום גוט א גאן )דנה( 1000 Custom Gotta Gun

מין

חווה

הופק ע"י תוכנה לניהול תחרויות
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14

זכר

15

נקבה איתי עומר

16

זכר

לוגסי נדב

17

זכר

ברסלר עידו

פיק אנגיס רוסטר

18

זכר

שגב זהר

ספארק אס אינסטנט

19

נקבה טרופ עמית

משעל אלי

זכר

מועדון רכיבה ארנה

משעל אופק

ג'קסון יגאל

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

1019 Bluetrashsailor

מסורס

חוות ) RRאודים(

איתי עומר

בן חמו סער

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

טרס מי אי אם א דוקטור1719 Trust Me Im A Doctor

מסורס

חוות דאבל קיי

לוגסי נדב

קנטי שי

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

נקבה

קבלירו

ברסלר עידו

פרידמן גלעד

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

1928 Spark As Instant

מסורס

חוות אלונים

שגב זהר

ברוש שריג

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

1640 Diggersmidnitejunior
דיגר מידנייט ג'וניור )סהר(

מסורס

מועדון LD-Training

טרופ עמית

דובובסקי ליאור

Non Pro NRHA
ריינינג נונ פרו התאחדות

וויזרד בוגיס ג'ק

בלוטראשסיילור

1433 Whizard Boggies Jac

1711 Pick Angis Rooster

מספר רשומים למקצה 19
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Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות
#

מין

שם המתחרה

שם הסוס

דירוג ל
מס סוס

מין

בעלים

מאמן

מיס קאצ'ינה אולינה )הופ(1915 Miss Kachina Olena

נקבה

Ry ranch

בהירי גל

רוניס עידו

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

זכר

המרכז לרכיבה נען

שפירא נעם

רוניס עידו

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1584 Sunny Lee

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

לוגסי פלג

שביט איתי

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1956 Rascals Freckled Chic
רסקלס פרקלד צ'יק )חזי(

מסורס

קבלירו

דרמר אלי

פרידמן גלעד

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1910 Arakis Rooster

מסורס

Ry ranch

רוזנברג מורן

פולק ליאור

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1950 Xtra Step Balou

מסורס

מועדון LD-Training

בריגה שרה

דובובסקי ליאור

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

זכר

המרכז לרכיבה נען

סלמן יסמין

רוניס עידו

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1604 Smart Papa

מסורס

טרו די ראנץ'

חלפי קדים

מרדכי דודי

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1594 My Soldu

מסורס

חוות ) RRאודים(

אבו מוך רניה

בן חמו סער

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

נקבה

מועדון LD-Training

הרלב עמית

דובובסקי ליאור

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

זכר

Ry ranch

פויר ספיר

ברבר דור

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1767 Soof

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

צוקרמן אלון

שביט איתי

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1403 ShementulL Bagaboom

מסורס

המרכז לרכיבה נען

כרמון תאיר

רוניס עידו

Unrestricted NGB Youth Cup
ריינינג נוער  14-18התאחדות

1

זכר

2

נקבה שפירא נעם

3

זכר

4

נקבה דרמר אלי

5

זכר

6

נקבה בריגה שרה

אקסטרה סטפ באלו

7

נקבה סלמן יסמין

פסח )חואניטה'ס סמארט1301 Juanita's Smart Star

8

נקבה חלפי קדים

סמארט פאפא

9

נקבה אבו מוך רניה

מיי סולדו )קופר(

10

נקבה הרלב עמית

שיין און ספיריט )ספיריט(

1012 Shine On Spirit

11

זכר

מאסטר סולנוס

1935 Master Solanos

12

נקבה פיניש משי

סוף

13

נקבה כרמון תאיר

שמנטול באגאבום

מושלין יותם

לוגסי פלג

רוזנברג מורן

מררו עודד

ליטל סמארט פאפא

1937 Little Smart Papa

סאני לי

אראקיס רוסטר

חווה

מספר רשומים למקצה 13
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ריינינג פתוח התאחדות
ריינינג לבני  5&4במתג התאחדות
Open NRHA
ריינינג פתוח  NRHAלגילאי  5&4במתג
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות
Limited Open NRHA
#

מין

שם המתחרה

1

נקבה ירדני דניאלה

שם הסוס

דירוג ל

מס סוס

מין

בעלים

מאמן

1980 Boss Spining Starlight
בוס ספינינג סטארלייט )כ

נקבה

מועדון LD-Training

מנשה שקד

דובובסקי ליאור

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1720 My Kora Gun

נקבה

קבלירו

קליגר אדר

פרידמן גלעד

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

1066 The Queen of Spook

נקבה

מועדון רוכבי יפעת

ברקאי עמית

קרא אלי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

נקבה

חוות דאבל קיי

דן מור

רז חת ליאור

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

זכר

טרו די ראנץ'

חלפי קדים

מרדכי דודי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

נקבה

Ry ranch

אורן אביב

ברבר דור

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

זכר

מועדון LD-Training

קול אשיר

דובובסקי ליאור

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

1365 Koras Dun It

מסורס

מועדון רכיבה ארנה

חן צליל

ג'קסון יגאל

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1890 Pestmonteverde

מסורס

טרו די ראנץ'

בלמס שי

מרדכי דודי

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

1206 Vintage Pistolette

נקבה

חוות הסלעים

סלע גיא

כליפא אלעד

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

1197 Smart Bisca Chic

נקבה

קבלירו

בוקר ויקטור )ויקי(

פרידמן גלעד

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

2

זכר

פרידמן גלעד

לילי )מיי קורה גאן(

3

זכר

קרא אלי

דה קווין אוף ספוק

4

זכר

ויינבוים ינאי

פרופסור הוליווד )מייק( 1885 Professor Hollywood

5

זכר

רז חת ליאור

סאן גאן )סאני(

6

זכר

מרדכי דודי

יסמין ניו צ'קס )קיד(

7

נקבה אורן אביב

8

זכר

9

נקבה חן צליל

קול אשיר

אינסטנט סמארט
קוסטום ג'ק דיאמונד
קוראס' דאניט )גוטה(

10

זכר

בלמס שי

פאסט מונטוורדה

11

זכר

כליפא אלעד

וינטג' פיסטולט

12

נקבה חמל אופק

סמרט ביסקה צ'יק

1321 Sungun

1878 Yasmin Nu Chex
1880 Instant Smart
1841 Castom Jec Diamond

חווה
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13

זכר

ברוש שריג

מיסטיק בון

14

זכר

יעקבי עינב

סמוקי פיקין )אנוויל(

15

זכר

ג'קסון יגאל

קוברה

16

זכר

קרא אלי

ביוטיפול אינפינטי

#

מין

1228 Mistic Boon

1542 Smoky Peekin
1974 Kobra
1933 Beautyfall Infinity

נקבה

חוות אלונים

ברוש שריג

ברוש שריג

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

זכר

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

Limited Open NRHA
ריינינג פתוח מוגבל התאחדות

נקבה

מועדון רכיבה ארנה

הרף דן

ג'קסון יגאל

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

זכר

מועדון רוכבי יפעת

קרא אלי

קרא אלי

Open NRHA
ריינינג פתוח התאחדות

מספר רשומים למקצה 16
50

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות
שם המתחרה

בעלים

מאמן

זכר

אלוש נדב

דואלין דאבל קינג )ספייקי1566 Dualin Double King

מסורס

Ry ranch

שפרן שי

פולק ליאור

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

זכר

לוי אמיר

איי אל אינפיניטי סטפ

1750

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

לוי אמיר

לוי אמיר

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

זכר

לוי אמיר

בריגי )טוני(

)1295 Brigi (Tony

מסורס

חוות אמיר  -באר טוביה

בריגה עדי ז"ל

לוי אמיר

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

1666 Lil Marcha Rascal

מסורס

חוות אלונים

דן מור

רוזנברג אילן

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

נקבה

חוות היוצרים הפועל מטה אשריעקבי עינב

יעקבי עינב

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

רוזנברג אילן

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

נקבה רואימי עופרי
זכר

יעקבי עינב

נקבה מזאווי מירנה

18

מס סוס

שם הסוס

ליל מרשה רסקאל

נגה

1749

ליל מרשה רסקאל

1666 Lil Marcha Rascal

מין

מסורס

חוות אלונים

זכר

מררו עודד

מאסטר סולנוס

זכר

אחישר קאיה

קאסטום גוט א גאן )דנה( 1000 Custom Gotta Gun

זכר

לוגסי פלג

סאני לי

זכר

אהרונוביץ אביב

מיי קונטיין שוקולד )מק(1333 My contain Chocolate

מסורס

1479

מסורס

נקבה ג'רבי מירב

ג'יי בר פולי )לוג'יקל(

חווה

דירוג ל

דן מור

זכר

Ry ranch

פויר ספיר

ברבר דור

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

נקבה

קבוצת KPH

בהירי גל

אחישר קאיה

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

1584 Sunny Lee

מסורס

מועדון רוכבי ורד הגליל

לוגסי פלג

שביט איתי

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

חוות המחוג

כהן נעם

אחישר קאיה

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

המרכז לרכיבה נען

ג'רבי מירב

רוניס עידו

מקצה לרישום דמי ביטול ושינוי לפני תחרות

1935 Master Solanos

Jay Bar Polly
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