
:תוצאות התערוכה

מספר

קטלוגי

תוארציוןבעליםתאריך לידהמגדלסגירשם הכלבכיתהגזע

CW.BD,BOSמצויןד'ר צחי נבו20/10/2003ד'ר צחי נבו94683אדארארקשישים זכראזאוואק1

CW,BB,BV,BOB, BIS ,BVISמצויןד'ר צחי נבו06/12/2001סבסטיאן פולר12045עיישהקשישים נקבהאזאוואק2

גרייהאונד3

איטלקי

Hurricane Storm let itגורים 3-6 נקבה

blow

CW,BP, BPIS-2מבטיחה מאדנדב לוי08/05/2013נדב לויברישום

גרייהאונד4

איטלקי

Edilio eclair p'yariצעירים 9-15 זכר

sarna

ללא תוארמצויןרביד פליישר18/08/2012חולברישום

גרייהאונד5

איטלקי

פתוחה 24-84

זכר

לא הגיערועי סומך23/05/2010שי ספקטור110852בובו ספקטור אל ראזאל

גרייהאונד6

איטלקי

צעירים 9-15

נקבה

Baby eterna felicidad116750אלנט מיכאל

וסבטלנה

CW,JCAC,BB,BOB,BJמצויןרועי סומך05/09/2012

גרייהאונד7

איטלקי

צעירים 9-15

נקבה

Renesmee Forum

Romanum

טוב מאדנדב לוי23/11/2012פוליןברישום

צפורת והילית קIyon VHilit's Stars1209גורים 3-6 זכרוויפט8

כרמל

צפורת והילית01/04/2013

כרמל

CWמבטיח מאד

צפורת והיליתקJupiter VHilit's Stars1213גורים 3-6 זכרוויפט9

כרמל

צפורת והילית18/04/2013

כרמל

מבטיח

צפורת והיליתקJerico VHilit's Stars1214גורים 3-6 זכרוויפט10

כרמל

מבטיחסבטלנה לומלסקי18/04/2013

צפורת והיליתקIris VHilit's Stars1212גורים 3-6 נקבהוויפט11

כרמל

צפורת והילית01/04/2013

כרמל

מבטיחה מאד

I am Nickiגורים 3-6 נקבהוויפט12

Minaj  VHilit's Stars

צפורת והיליתק1210

כרמל

צפורת והילית01/04/2013

כרמל

מבטיחה מאד 2

Jewellery  VHilit'sגורים 3-6 נקבהוויפט13

Stars

צפורת והיליתק1215

כרמל

צפורת והילית18/04/2013

כרמל

מבטיחה מאד 3

צפורת והיליתקIvory VHilit's Stars1211גורים 3-6 נקבהוויפט14

כרמל

לא הגיעהרותם פלאוט01/04/2013

גבי משה ועידוברישוםלומינה פיטנגוגורים 3-6 נקבהוויפט15

גת

CWמבטיחה מאד 1עדי ואלסיה הדר16/05/2013

MarthaברישוםBenz Chart Coreגורים 6-9 זכרוויפט16

Kotlowska

מאירה פרופ-פיזם17/01/2013

ואנדראה אלנה

CW, BP , BPISמבטיח מאד

Brashen Swiftצעירים 9-15 זכרוויפט17

Random

מאירה פיזם14/10/2012אנדראה אלנה117600

ואנדראה אלנה

טוב מאד

Paragon Swiftצעירים 9-15 זכרוויפט18

Random

משפ' חרובי14/10/2012אנדראה אלנה117599

ואנדראה אלנה

טוב מאד

CW,JCAC,BJ,BD,BOS,BJIS-2מצויןאנדראה אלנהSagramour Paladino337842Marina Aaltio24/11/2012צעירים 9-15 זכרוויפט19

Honey Kashmirצעירים 9-15 זכרוויפט20

VHilit's Stars

צפורת והילית116874

כרמל

הילית וצפורת22/06/2012

כרמל

טוב מאד

צפורת והיליתApolo Von Hilit98790קשישים זכרוויפט21

כרמל

הילית וצפורת12/01/2004

כרמל

CW,BV,BVIS-2מצוין

RJCACמצוין 2עדי ואלסיה הדר14/10/2012אנדראה אלנהVivacia swift random117603צעירים 9-15וויפט22



נקבה

צעירים 9-15וויפט23

נקבה

Althea swift random117602מצוין 1תומר בן משה14/10/2012אנדראה אלנהCW,JCAC,

מתבגרים 15-24וויפט24

נקבה

Gorgeous Gucci Von

Hilit

צפורת והילית115669

כרמל

צפורת כרמל ודרור22/10/2011

פרידמן

CW, R.CACמצוין

פתוחה 24-84וויפט25

נקבה

Elle Chic Von Hilit111398איה בן דוד והילית09/08/2010ציפורת כרמל

כרמל

CW,CACמצוין

פתוחה 24-84וויפט26

נקבה אלופות

Alvere's Simply

Irresistible

14443Nancy Koker10/09/2009מצויןצפורת כרמלCW,GR.CAC,BB,BOB.BIS-2

CWמצויןאיה בן דוד23/06/2005שפיר ליאת98647ספידיקשישים נקבהוויפט27

וולפהאונד28

אירי

ConnyברישוםPitlochry's Solomonגורים 3-6 זכר

Fernhoult

דניאל עידין וניק11/03/2013

שפיז

מבטיח

וולפהאונד29

אירי

צעירים 9-15

נקבה

U' r' AURYN of

Northern Forest

14386Margit Honsa26/07/2012מצויןרוני וינטרובCW,JCAC,BJ,BOB,BJIS-3

Caramat al Naqawa14622Svetlanaגורים 3-6 זכרסאלוקי30

Panova

מבטיחווזילקין יוליה12/04/2013

מבטיחדייב אלנה06/02/2013מיננקוב רעיהAristocrat Wind of Rin118062גורים 6-9 זכרסאלוקי31

מבטיחדייב אלנה06/02/2013רעיה מיננקובAfar Wind of Rin118069גורים 6-9 זכרסאלוקי32

Argo Wind of Rin118065Rayaגורים 6-9 זכרסאלוקי33

Minenkov

CW, BP ,BPIS-3מבטיח מאדאריק אוגנסיאן06/02/2013

CWמבטיחה מאדד'ר צחי נבו10/05/2013ד'ר שרון בראשיברישוםקלדהגורים 3-6 נקבהסאלוקי34

Hineh Ani Bah Ruahצעירים 9-15 זכרסאלוקי35

Midbar

שמואל אוקון +24/09/2012מיכאלה אוקון504480

מיכאלה אוקון

טוב מאד

Hetem n'Agzir14481Domontצעירים 9-15 זכרסאלוקי36

Magali

ווזילקין יוליה,קרן27/07/2012

מינץ

ללא תוארמצוין

צעירים 9-15סאלוקי37

נקבה

-CW,JCAC,BJ,BB,BOB,BJIS,BISמצוין 1רעות דישבק11/10/2012שלום שטוקלמן116742שלומציון גופי ערבה

3

צעירים 9-15סאלוקי38

נקבה

Chara hounds of joy504499אירה ועופר

גרובר

טובאנה וודים בנדרסקי24/11/2012

צעירים 9-15סאלוקי39

נקבה

Halav U'Dvash Ruah

Midbar

טוב מאדמיכאלה אוקון24/09/2012מיכאלה אוקון504482

צעירים 9-15סאלוקי40

נקבה

Habii Mishalla Ruah

Midbar

R.JCACמצוין 2מיכאלה אוקון24/09/2012מיכאלה אוקון504485

מתבגרים 15-24סאלוקי41

נקבה

CW,CACמצויןעדי גוב30/04/2012ניר גוב504461אובה

פתוחה 24-84סאלוקי42

נקבה

Fardos el Arab Bahia504501טובמיכאלה אוקון14/01/2009דיאנה מצלר

פתוחה 24-84סאלוקי43

נקבה

CW, R.CACמצויןאורן כהן25/01/2011שי ספקטור112570ליילה

 


