
Výkonnostní žeb ří ček pony 2007  

 
Do konečného pořadí je započítáváno 15 nejlepších výsledků dvojice v kalendářním roce podle 
následujícího systému hodnocení: 
  
�        Body za umístění 

  
Umístění   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a dále až do dvou třetin výsl. listiny 
Body 15 13 11 9 7 5 3 2 1 
Bodovaný je výkon vždy jen do dvou třetin výsledkové listiny. Např. při 6 startujících jsou obodována 
první čtyři místa. Body může získat pouze dvojice, která soutěž dokončila. Např. v soutěži s 9 startujícími 
dokončí jen 4 dvojice, obodovány budou pouze ony, tedy méně než výše zmíněné dvě třetiny. 
  
�        Koeficienty za obtížnost soutěže 

  
SKOKY VŠESTRANNOST 

obtížnost – základní 
koeficient 

přídavný koeficient obtížnost – základní 
koeficient 

přídavný koeficient 

ZP 0,4 vícekolová soutěž 1,1 Z pony 0,5 MČR pony 2,5 
ZLP 0,6 MČR pony 2,5 ZK koně 1,0 CCIP, CCIOP 2,5 
LP 0,8 CSIP, CSIOP 2,5 Z 1,5 MEP 5 
SP 1,5 MEP 5 ZL 2,0     
STP 2,0     CNC* 2,5     
TP 3,0 Dokončení MEP CNC**, CIC 3,0 Dokončení MEP 
TTP 4,0 100 prémiových bodů     50 prémiových bodů 

DREZÚRA 
obtížnost – základní 
koeficient 

obtížnost – základní 
koeficient 

přídavný koeficient 

P1, P2 0,2     vícekolová soutěž 1,1   
P3, Z1 0,4     MČR pony 2,5   

P4, Z2, Z3 0,6     CCIP, CCIOP 2,5   
P5 1,0 DÚ 1,1 MEP 5   
P6 1,5 L0,L1,L8 1,7 Dokončení MEP 
P7 2,0 DD 2,3 100 prémiových bodů 
P8 2,5 DJ,L4 2,8 

FEI úvodní 3,0 L5,L6,L7 3,2 
FEI družstva 3,5     
FEI jednotl. 4,0     

  

                  
  
Pokud pro soutěž platí více přídavných koeficientů, použije se nejvyšší z nich. 
U všech zahraničních startů kromě ME- přídavný koeficient 1,2 
Obtížnost úloh v zahraničí bude přiřazena ke stupni obtížnosti našich úloh  
podle obtížnosti cviků.  
V disciplíně skoky se započítávají pouze výsledky ze soutěží pony. 
Ve všech soutěžích se bude započítávat 15 nejlepších startů. 
Výsledky musí být zaslány do 14 dnů po skončení závodů !! 
Aktualizace žebříčku bude vydána vždy v následujícím měsíci. 
Konečné výsledky za r.2007 budou vyhlášeny k 20.lednu 2008. 
  
  
  
Případy mistrovských nebo přeborových soutěží vyhodnocovaných v rámci otevřené soutěže: 

-          mistrovství (přebor) oblasti, okresu: do žebříčku se započítávají pouze body za umístění 
v otevřené soutěži, pořadí v přeboru se nebere v úvahu 



-          mistrovství republiky: do žebříčku se započítávají body za mistrovskou soutěž, body za umístění 
v otevřené soutěži se započítávají pouze těm, kteří se neúčastní mistrovské soutěže 

  
�        Příklady výpočtu bodů za konkrétní výkon: 

  
3. místo v soutěži pony handicap ZLP 
třetí místo = 11 bodů, koeficient ZLP = 0,6; celkově: 11 x 0,6 = 6,6 bodů 
5. místo v dvoukolové P6 + P7 
páté místo = 7 bodů, obtížnost je P7 (nejvyšší v soutěži) = 2; body za umístění: 7 x 2 = 14 bodů 
přídavný koeficient za vícekolovou soutěž = 1,1; celkem tedy: 14 bodů (umístění) x 1,1 (vícekolová) = 15,4 
bodů 
2. místo na MČR, tříkolově LP + LP + SP 
druhé místo = 13 bodů; obtížnost je SP (nejvyšší v soutěži) = 1,5; body za umístění: 13 x 1,5 = 19,5 bodů 
soutěž je vícekolová a zároveň MČR, použije se přídavný koeficient 2,5 za MČR, protože je vyšší; celkem 
tedy: 19,5 bodů (umístění) x 2,5 (MČR) = 48,75 bodů 
  

Aby mohl být váš výkon do žebříčku započítán, zasílejte kopie originálních výsledkových listin na adresu  
Ing Hynek Vranka, Skalice 14, 39201 Soběslav. Lze použít rovněž výsledky z webu ČJF. 

  
 


