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الثالثاء

1

مزرعة رابب للفروسية ن

ىيا دمحم الربعى

كوايت وندر

 1226املانيا 2005

انثى

أزرق

دمحم الربعى

2

مزرعة رابب للفروسية ن

امساعيل دمحم الربعى

برداين

 79ىولندا 2006

انثى

أمحر

دمحم مصطفى أبو شنب

دمحم عالء امساعيل

وان ىاف

 388ىولندا  2003ذكر خمصي أشقر

احتاد الشرطة الرايضى

حممود نور

األمحر

 1334املانيا  2012ذكر طلوق أمحر داكن

حممود نور

 3احتاد الشرطة الرايضي
م

 4اندي اجلمعية الرايضية
 5اندي اإلسكندرية الرايضي ن
6

يوسف سعد احلمادي جي جي بوس  1553ىولندا 2011

اندي اجلزيرة الرايضي

أمحد صربى عبد القوى

بركة

 7اندي اجلمعية الرايضية

انثى

 1153ىولندا  2011ذكر خمصى

رمادي يوسف سعد احلمادى
رمادى /أزرق فاتح جدا

علي املواردي

تنغيم إمساعيل عتمان

فالكمان

 1180ىولندا  2010ذكر خمصى أمحر داكن

تنغيم عتمان

عبد الرمحن شوشو

فايف ستار

 229ىولندا  2004ذكر خمصى أسود

حمرم شوشو

جين وليد عبد احلميد

كابنت جاك

أمحر

عبد هللا اهليثم

كاانن بوي

فرنسا  2011ذكر خمصى أشقر

علي امحد صبور

جيل ىاوس

 1203بلجيكا 2009

أمحر

شادي أشرف

إيزي بوي

 1338ىولندا  2009ذكر خمصي

 13اندي اإلسكندرية الرايضي

شريهان أمحد طمان

كود ريد

 194املانيا  2005ذكر خمصى أمحر داكن

 14اندي اجلمعية الرايضية

أمحد شريف عبده

سوربيو

8

اندي اإلسكندرية الرايضي

9

اندي مسوحة الرايضي ن

 10اندي مسوحة الرايضي ن
 11مركز بالتينوم للفروسية

12

15

اندي الفروسية للقوات املسلحة

 1333اجنلرتا 2012

انثى

انثى

أمحر

اتمر زكى
دمحم بدير

أشقر

اندى وليد حسانني كويدم دى لوكس  868املانيا  2004ذكر خمصى

أمحر

اندى وليد حسني

زايد حممود السماحي

فورالن

 1254ىولندا  2010ذكر خمصى

أمحر

زايد السماحى

 17مزرعة رابب للفروسية ن

ىيا دمحم الربعى

دى جاريو

 1482بلجيكا  2003ذكر طلوق

أمحر

دمحم الربعى

 18مزرعة رابب للفروسية ن

امساعيل دمحم الربعى

انفنىت كمبارى

 875ىولندا  2007ذكر خمصى

أمحر

دمحم البحريي

بوتس

عبد هللا ىيثم دمحم

ابريس

مروان شعراوي

اكشن بريكر

مركز املدرسة املصرية للفروسية

ن

 1137ىولندا  2007ذكر خمصى

عبد الفتاح احلسيين

 16اندي مسوحة الرايضي

 19اندي اإلسكندرية الرايضي

 20اندي مسوحة الرايضي ن
 21اندي اإلسكندرية الرايضي

 22اندي مسوحة الرايضي
 24احتاد الشرطة الرايضي
 25اندي الفروسية للقوات املسلحة رائد

 27اندي مسوحة الرايضي
 28اندي الفروسية ابجلزيرة ن

 1136بلجيكا 2009

م

يوسف سعد احلمادي

داركو بوي

دمحم عالء إمساعيل

أجفل

حممود موايف

كوينتالو

حممود نور

اسكوابر

صالح الدين أمحد الفقى

شوابن

سليم امحد جعفر

فوكس شني

انثى

 1435املانيا  2012ذكر خمصى

جيالن أمحد مراد أانبيس مان ىاسيندا  1234اجنلرتا 2008

 23اندي اإلسكندرية الرايضي ن

 26اندي اجلمعية الرايضية

 1107أملانيا  2003ذكر خمصى أسود

انثى

أمحد سعيد

رمادى /أزرق فاتح جدا

عبد هللا ىيثم

أمحر

مروان شعراوى

أمحر داكن جيالن أمحد مراد

 1352ىولندا  2008ذكر خمصى أمحر داكن يوسف سعد احلمادى

 394ىولندا  2005ذكر خمصى

أمحر

 1378املانيا  2007ذكر طلوق أمحر داكن

 1094ىولندا  2011ذكر خمصى

أمحر

 1405ىولندا  2005ذكر خمصى أشقر

احتاد الشرطة الرايضى

حممود موايف
صالح الفقى
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ايسر عصر

ديرك جي

 29مركز بيجاسوس للفروسية

يوسف أمحد عصر

سيوانرا

 31اندي اجلمعية الرايضية

رويدا طارق وجدى

وندر فريدى

 32اندي املعادي الرايضي

دمحم مجعة بيومي

كيكى

 311ىولندا 2003

 33مزرعة رابب للفروسية ن

ىيا دمحم الربعى

الرايو

 1189ىولندا 2009

 34مزرعة رابب للفروسية

عبد الرمحن عصام الدين

تشيلى

 1076ىولندا  2008ذكر خمصى أمحر داكن عبد الرمحن عصام

 35مزرعة رابب للفروسية ن

امساعيل دمحم الربعى تشيلى اكسبلوجن  1278ىولندا  2008ذكر خمصى أمحر داكن

30

اندي إم يف يب

مقدم

ن

 1640ىولندا  2008ذكر خمصى

 489ىولندا 2001

أزرق

ايسر عصر

أمحر

يوسف عسر

أمحر

رويدا طارق

انثى

أمحر

دمحم مجعو

انثى

أمحر

فريدة السبع

انثى

 1473بلجيكا  2012ذكر خمصى

دمحم الربعى

