
  תאריך סגיר שם הכלב כיתה גזעמס                                                                                                                            

 לידה

 תואר  ציון שם הבעלים

  גורות   וויפט  1

3-6  

מבטיחה   הילית וציפורת כרמל  28.11.08  ברישום  דולי פון הילית

  מאד

SBPIBP,  

  רלי פון הילית'צ צעירים  ז  2

 
  לא הגיע ולדיסלב ולודמילה שיפרין 26.4.08 105852

  כוכב השחר פון הילית   3

 
  ,BJISJCAC,BJ מצוין הילית וציפורת כרמל 26.4.08 105854

  ונס'סמרטי ג אלופים  ז  4

 
 ,BISBOBGCAC,BD,-2 מצוין שיר קרמר 16.8.05 99030

  ן הילית מורג בית המשיספידי פו אלופות נ  5

 
 GCAC, BB מצוין הילית וציפורת כרמל 18.6.00 86776

             
6 IG  פתוחה ז Giorgio Armani Pyari Sarna  

 
  לא הגיע  אולגה דוידוב 12.2.07 12869

            
7  IW  גורות  

3-6  

Ginger Roger of Lahrob מבטיחה   נילי עמרני  20.12.08  ברישום

 מאד
BP, BPIS-2 

 GLOR NA GAEL NEMO צעירים  ז  8
CAPTAIN 

  טוב מאד ר לבית וישניה"ד  14.4.08 13128

              
 Vechnost Zevs Zagadka אלופים ז אפגאני 9

Agni 
 ,BISBOBGCAC,-3 מצוין דריה מיטין 2.7.03 12321

              

  פיונה לאלי  פתוחה נ  בורזוי  12

  

 ,BISBOBCAC,-4  מצוין  דפנה ואסף שולמן  12.10.06  102111

                
  גורות  סאלוקי  13

 3-6   

  מבטיחה  גל רויטשטיין וקרן מינץ  18.12.08  ברישום ר"אורורה אל שמס צליל מית

  ר"ארטמיס ירח מלא צליל מית      14

  

מבטיחה   קרן מינץ  18.12.08  ברישום

 מאד
BP,BPIS-3 

  ספקטור אל ראזאל BASS צעירים ז  15

  

  ללא ציון יה מיננקוברע 6.5.08 105167

יוליוס אבן אודם ספקטור אל  מתבגרים ז  16

  ראזאל

 

 ,BOB,BISCAC,BD-1 1מצוין קרן מינץ 2.12.07 104921

  לאטיף ספקטור אל ראזאל מתבגרים  ז  17

 
   4מצוין  פרקש-קרד'אדוארדו ג 18.9.07 103882



  אן דן דינו רוח מדבר   18

 
  3ין מצו שירן דבורין 2.5.07 504333

  קוונטו חוואס   19

 
 ResCAC 2מצוין  קרן מינץ 24.9.07 103971

  כרים ספקטור אל ראזאל פתוחה  ז  20

 
  1מצוין  פרקש -קרד'אדוארדו ג 7.12.06 102326

  קרלוס   21

 
  טוב מאד עיד אבו גאנח 7.7.05 504306

  וי'ארטוש האונדס אוף ג אלופים  ז  22

 
 GCAC מצוין גרוברר עופר "ד 20.9.06 102056

  וי'רוחייבה האונדס אוף ג צעירות נ  23

 
  JCAC,BJ,BJIS-2 מצוין ר עופר גרובר"ד 16.1.08 104830

  וי'סטיק האונדס אוף ג   24

  

  מצוין  לנס סטיבנס  16.1.08  104829

  סול  מתבגרות נ    25

  

 ResCAC 2מצוין  רעיה מיננקוב  10.12.07  104391

  ונוס שיין     26

  

 CAC , BB 1מצוין  קרן מינץ  24.9.07  103973

  לטיפה ספקטור אל ראזאל      27

  

  3מצוין  שאהר אלמכאוי  18.9.07  103885

    AKILAH RUAH MDBAR פתוחה  נ  28
 

  מצוין  מיכאלה אוקון 21.3.03  93984

  אמרה ספקטור אל ראזאל אלופות נ  29

  

 GCAC מצוין  יוליה ווזיליקין   4.8.05  98714

 


