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Výkonnostní žebříčky v Jezdeckém informačním systému 

 

I. Společné ustanovení pro žebříčky v JIS 
 

1. Všechny žebříčky se zpracovávají výhradně v systému JIS bez jakéhokoli lidského zásahu či 
výpočtu. Nastavení jednotlivých parametrů žebříčku podléhá schválení VV. 
 

2. Žebříček se počítá z výsledků zapsaných do kariér jezdce / koně. Do kariér (a tedy i do 
žebříčku) se započítávají výhradně výsledky z oficiálních závodů, které jezdec absolvuje 
pod jezdeckou licencí ČJF na koni, který má řádně uhrazenou Sportovní nebo Hostovací 
licenci ČJF a startující za subjekt registrovaný v ČR, a to i na národních závodech v 
zahraničí, kde má ve výsledcích jednoznačně uvedeno, že reprezentoval "Českou 
republiku", nikoli zahraniční subjekt. Výjimkou jsou mezinárodní závody FEI, kdy kůň 
nemusí být registrovaný pod ČJF. Tzn. že jezdec startující např. na rakouskou licenci na 
národních závodech v Rakousku – reprezentující rakouský jezdecký klub, nemá na zápis 
výsledků do své kariéry nárok, neboť by jeden a tentýž výsledek zapsaný v kariéře jezdce / 
koně u dvou různých národních federací a tentýž výsledek by se počítal duplicitně do dvou 
žebříčků. Takový jezdec v daném okamžiku nevystupuje za ČJF. 
 

3. Národní závody pořádané ČJF – výpočty jsou prováděny na základě strojově 
zpracovatelných výsledků dodaných od pořadatelů závodů po jejich kontrole 
zaměstnancem ČJF a zápisu do kariér. Pokud výsledky z některých závodů chybí, buď je 
pořadatel nezaslal, nebo v nich byla chyba a čeká se na opravu. Zasílání výsledků se řídí 
Všeobecnými pravidly, přílohou SV5.  
 

4. Národní závody v zahraniční – zápis výsledků z národních závodů v zahraničí není prováděn 
automaticky a o zápis výsledků z těchto závodů musí jezdec požádat zaměstnance ČJF. Svou 
účast a výsledek musí jezdec doložit oficiální výsledkovou listinou z těchto závodů a to do 
30 dnů od ukončení závodů. Po tomto termínu bude zápis sekretariátem odmítnut. Zápis 
závodů může trvat několik týdnů. Žádosti o zápis výsledků zasílejte na adresu 
vysledky@cjf.cz 
 
Vysvětlení: Zápis nemůže proběhnout automaticky, protože na národní závody v zahraničí 
se jezdci hlásí sami, bez interakce se sekretariátem ČJF, který o výjezdech na národní 
závody do různých zemí tak nemá žádný přehled ani neexistuje žádná databáze, ze které 
by se daly tyto údaje zjišťovat. 
 

5. Mezinárodní závody FEI – zápis výsledku z mezinárodních závodů pořádaných FEI probíhá 
automaticky na sekretariátu ČJF dle přihlášek, které na mezinárodní závody do FEI 
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přihlašovacího systému zadává zaměstnanec ČJF a má tak přehled o výjezdech na tyto 
závody. Zápis výsledků mezinárodních závodů může trvat několik týdnů. 
 

6. Reklamace výsledků – každý jezdec / zástupce jezdce může průběžně sledovat zápis 
výsledků ve veřejných kariérách jezdců a koní. V případě zjištění chyby je možné výsledky 
reklamovat na IT supportu ČJF, na adrese it@cjf.cz. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 
10.1. následujícího roku. 
 
 
POZOR: Nezapsané výsledky z národních závodů nereklamujte dříve, než 14 dnů po 
ukončení závodů. Buď výsledky pořadatel nedodal, nebo v nich je chyba. 
Nezapsané výsledky z národních závodů v zahraničí či mezinárodních závodů nereklamujte 
dříve než po osmi týdnech od ukončení závodů (nebo požádání o jejich zápis). Tyto časové 
odstupy neplatí pro závody v těsném konci roku, kdy je třeba žebříček uzavřít.  
 

7. Žebříček se v JIS počítá v disciplínách Skoky (CSN, CSI), Drezura (CDN, CDI) a Všestrannost 
(CCN/CNC, CCI/CIC), pro každou disciplínu samostatně a samostatně též pro pony v daných 
disciplínách.  
 

8. Přepočet výsledků je prováděn každou noc. Výsledky zaslané a schválené v JIS tedy ovlivní 
žebříček následující den. 
 

9. Do žebříčku jsou započteny všechny výsledky soutěží, které jsou dokončené v běžném 
kalendářním roce, tedy od 1.1. do 31.12. 

 
10. Žebříček se finálně uzavírá 20.1. následujícího roku – po tomto datu bude žebříček již 

nezměnitelný a je konečný. 

 

 

II. Tabulka přídavných koeficientů dle typu závodů 
Tabulka přídavných koeficientů je společná pro disciplíny: Skoky, Drezura (vč. pony) 

Disciplína všestrannost (vč. pony) tyto koeficienty nepoužívá.  

Typ 
závodu 

Národní 
závody 

v ČR 

Národní 
závody 
mimo 

ČR 

ČSP / 
NDP / 

Stylšamp. 

MČR Meziná- 
rodní 

závody 

Svět. 
pohár / 
Pohár 

Národů 

Mistr. 
evropy 

Mistr. 
světa 

OH 

Koef. 1 1,1 1,15 1,25 1,3 1,35 1,5 1,7 2 
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III. Skoky – velcí koně 
 

1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení min. 5ti soutěží s max. počtem 20 tr. bodů 
v soutěži na závodech pořádaných subjektem ČJF (národní závody nebo mezinárodní 
závody v ČR) 

2. Soutěž odjetá nad 20 tr. bodů je za 0 stejně jako soutěž nedokončená a do žebříčku se 
nezapočítává 

3. Do žebříčku se započte max. 15 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže 
uvedeného výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají. 

4. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 15).  
5. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 5 dvojic ze 3 

subjektů (na MČR dokončí min. 3 dvojice, na národních závodech v zahraničí a mezinárodních 
závodech dokončí 5 jezdců bez ohledu na subjekt) 

6. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže hodnocené dle čl. 238, 273, 276, 298.1.3, 
298.2.4, 299.2, 299.3, soutěže na limitovaný čas (hodnocené dle čl. 298.2.1) a soutěže 
stylové (hodnocené dle čl. 298.1.1, 298.1.2). Nezapočítávají se tedy např. postupné 
obtížnosti a dvoufázová skákání a další speciálně hodnocené soutěže. Do žebříčku se také 
nezapočítávají soutěže, u kterých není možné jednoznačně stanovit obtížnost. 

7. Soutěže určené pouze pro pony se do žebříčku nezapočítávají – jezdcům na pony se 
započítávají do tohoto žebříčku pouze soutěže, které jdou s velkými koňmi. Pony mají svůj 
samostatný žebříček, který se řídí vlastními pravidly. 

8. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci 
 

9. Způsob výpočtu bodového hodnocení soutěží do žebříčku: 
 

Základní vzorec: 
ZÁKLAD = 160 - (1,07 ^ (POČET_TREST_BODŮ_ZÁKL x 1,5) * 20) - 2,25 
 
Základní body za základní část parkuru: 
BODY = ZÁKLAD + (POČET_STARTUJÍCÍCH - UMÍSTĚNÍ x 1,3) x (((80 - POČET_TREST_BODŮ_ZÁKL 
x 1,5) + 5) / 100) 
 
Základní body za parkur s rozeskakováním, pokud jezdec rozeskakování dokončí: 
BODY = BODY_BEZ_ROZESKAKOVANI + ZAKLAD/10 
 
- body získané za výkon v soutěži se vynásobí koeficientem z tabulky koeficientů 

obtížností soutěží 
- výsledek se ještě násobí koeficientem z tabulky koeficientů typu závodů 

 
 

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží 

Obtíž. ZZ ZM Z ZL L* L** S* S** ST* ST** T* T** 155 160 
Koef. 0,58 0,76 1 1,32 1,74 2,3 3,05 4,05 5,38 7,15 9,5 12,6 16,7 23 
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IV. Skoky – pony  
 

1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení min. 5ti oficiálních pony soutěží. 
2. Do žebříčku se započte max. 15 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže 

uvedeného výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají. 
3. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 5 dvojic ze 3 

subjektů (na MČR dokončí min. 3 dvojice, na národních závodech v zahraničí a mezinárodních 
závodech dokončí 5 jezdců bez ohledu na subjekt) 

4. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže hodnocené dle čl. 238, 273, 276, 298.1.3, 
298.2.4, 299.2, 299.3, soutěže na limitovaný čas (hodnocené dle čl. 298.2.1) a soutěže 
stylové (hodnocené dle čl. 298.1.1, 298.1.2). Nezapočítávají se tedy např. postupné 
obtížnosti a dvoufázová skákání a další speciálně hodnocené soutěže. Do žebříčku se také 
nezapočítávají soutěže, u kterých není možné jednoznačně stanovit obtížnost. 

5. Do žebříčku není započítáván výsledek získaný v soutěžích velkých koní. Soutěže velkých 
koní dané v pony výšce překážek sice odpovídají výškou, nikoli však technickou obtížností. 

6. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci 
7. Nedokončená soutěž je za 0 bodů a každá nedokončená soutěž snižuje celkový bodový 

výsledek v žebříčku koeficientem Kn = POCET_DOKONCENYCH / CELKOVY_POCET STARTU 
8. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 15) 

x koeficient Kn. 
 

9. Způsob výpočtu bodového hodnocení soutěží do žebříčku na národních závodech v ČR: 
 

Základní vzorec: 
ZÁKLAD = (((( 1,03 ^ (100-((100 / POČET_DOKONČIVŠÍCH)*(UMÍSTĚNÍ - 0,5 )))) * 10 ) - 20 ))+ 
(POČET_DOKONČIVŠÍCH - UMÍSTĚNÍ) x ((100-((100 / POČET_DOKONČIVŠÍCH)*(UMÍSTĚNÍ - 1)) + 5) / 100) + 5 
 
- body získané za výkon v soutěži se vynásobí koeficientem z tabulky koeficientů 

obtížností soutěží 
- výsledek se ještě násobí koeficientem z tabulky koeficientů typu závodů 

 
 

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží na národních závodech v ČR 

Obtíž. ZP ZLP/Styl ZP LP/Styl ZP SP/Styl LP STP/Styl SP TP/Styl STP TTP/Styl TP 
Koef. 0,4 0,6 0,8 1,5 2 4 6 
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10. Způsob výpočtu bodového hodnocení soutěží do žebříčku na národních závodech 

v zahraničí a na mezinárodních závodech 
- dvojice je hodnocena dle výšky překážek a počtu trestných bodů / bodové známky za 

styl – od výšky 90cm pro pony A a od výšky 100cm pro pony B 
- bodový zisk ze soutěže je násoben koeficientem z tabulky obtížnosti závodů 
- u zahraničních závodů nelze do žebříčku započítávat (nelze do kariér zapsat) výsledky 

stylových soutěží ze zemí, kde se styl hodnotí jiným způsobem, než v ČR (např. 
Polsko) 

 

 

Tabulka bodového hodnocení na národních závodech v zahraničí a mezinárodních závodech 

Výška překážek 0-3 trest.body / 
10-8,1 za styl 

4-7 trest.bodů / 
8-6,1 za styl 

8-11 trest.bodů 
/ 6-4,1 za styl 

12-15 
trest.bodů 

90 (jen pony A) 220 110 55 20 
100 220 110 55 20 
105 240 120 60 20 
110 300 150 75 30 
115 350 175 85 40 
120 600 300 150 70 
125 700 350 175 80 
130 900 450 225 100 
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V. Drezura – velcí koně 
 

1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení min. 5ti soutěží se výsledkem nad 50% na 
závodech pořádaných subjektem ČJF (národní závody nebo mezinárodní závody v ČR) 

2. Soutěž odjetá s výsledkem pod 50% je za 0 bodů, stejně jako soutěž nedokončená 
3. Do žebříčku se započte 10 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže uvedeného 

výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají. 
4. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 10). 
5. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 3 různí jezdci 

ze 2 subjektů (drezurní pravidla) 
6. Úlohy pro mladé koně se do žebříčku nezapočítávají 
7. Jezdci na pony a pony do tohoto žebříčku vůbec nespadají. Pony mají svůj samostatný 

žebříček, který se řídí vlastními pravidly. 
8. Z národních závodů mimo ČR a mezinárodních závodů se započítávají pouze úlohy FEI 
9. Započítávají se výsledky se všemi koňmi / koním a subjektům se všemi jezdci 

 
10. Způsob výpočtu bodového hodnocení soutěží do žebříčku: 

 
Základní vzorec: 

Body za výkon = (((1,05 ^ PROCENTA) x 5) - 47,34)   

             Bonus za umístění = (POČET STARTUJÍCÍCH - UMÍSTĚNÍ x 1,3) x ((PROCENTA + 5) / 100) 

             Základní body = Body za výkon + Bonus za umístění 

- základní body získané v soutěži se vynásobí koeficientem z tabulky koeficientů 
obtížností soutěží 

- výsledek se ještě násobí koeficientem z tabulky koeficientů typu závodů 

 

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží 

Úloha 
(Z-L) 

ZZx 
Z0 

Z1 Z2 
Z3 

Z4 
DU-A 

DU-B L0 L1 
L2 

L3 
L8 

L4 
vL 

L7 DD DJ L5 
L6 

Koef. 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 2 
 

Úloha 
(S-T) 

S0 
S1 

S2 JU 
vJ 

JD JJ  ST1 YU 
vY 

SG YJ T1 
vIM 

IM1 

Koef. 3 3,1 3,2 3,4 3,6  5,8 6 6,3 6,4 8 10 
 

Úloha 
(TT) 

vIM 
A/B 

IM-A IM-B IM2 vGP 
U25 

GP GPS       

Koef. 11 12 13 15 16 19 21,7       
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VI. Drezura – pony  
 

1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení min. 5ti soutěží se výsledkem nad 50% 
2. Soutěž odjetá s výsledkem pod 50% je za 0 bodů, stejně jako soutěž nedokončená 
3. Do žebříčku se započte 10 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže uvedeného 

výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají. 
4. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 10).  
5. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 3 různí jezdci 

ze 2 subjektů (drezurní pravidla) 
6. Do žebříčku jsou započítávány i výsledky získané v soutěžích kde pony startují spolu 

s velkými koňmi 
7. Úlohy pro mladé koně se do žebříčku nezapočítávají 
8. Z národních závodů mimo ČR a mezinárodních závodů se započítávají pouze úlohy FEI 
9. Započítávají se výsledky se všemi koňmi / koním a subjektům se všemi jezdci 

 
10. Způsob výpočtu bodového hodnocení soutěží do žebříčku: 

 
Základní vzorec: 

Body za výkon = (((1,05 ^ PROCENTA) x 5) - 47,34)   

             Bonus za umístění = (POČET STARTUJÍCÍCH - UMÍSTĚNÍ x 1,3) x ((PROCENTA + 5) / 100) 

             Základní body = Body za výkon + Bonus za umístění 

- základní body získané v soutěži se vynásobí koeficientem z tabulky koeficientů 
obtížností soutěží 

- výsledek se ještě násobí koeficientem z tabulky koeficientů typu závodů 

 

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží pro pony 

Úloha 
(Z-L) 

ZZx 
Z0 

P1, P2 
P3, Z1 

Z2, Z3 
P4, P5 

DU-A 
Z4 

P6 DU-B, 
P7, L0 L1, 
L2, L3, L8 

DD DJ 
P8 

L5 L4, L6 
L7 

vL 

Koef. 0,4 0,6 1 1,2 1,5 1,7 2 2,5 3,2 3,5 3,5 
 
 

Úloha 
(L-TT) 

PU PD PJ vP  S0, S1, 
S2 

JU JD JJ 
vJ 

 ST T TT 

Koef. 3,2 3,5 3,5 3,5  3,5 3,5 4  4 6 7 
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VII. Všestrannost – velcí koně / pony 
 

1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení alespoň jedné soutěže na závodech 
pořádaných subjektem ČJF (národní závody nebo mezinárodní závody v ČR), která 
obsahuje všechny zkoušky (drezura, parkur, cross).  
 

2. Do žebříčku se započte 5 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže uvedeného 
výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají. 

 
3. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 5)  

 
4. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kde na startovní listině po jejím 

uzavření zůstane nejméně 5 dvojic ze 3 subjektů (dle všeobecných pravidel). Na národních 
závodech v zahraničí a mezinárodních závodech zůstane na startovní listině 5 jezdců bez 
ohledu na subjekt) 

 
5. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže obsahující všechny všestrannostní zkoušky 

(drezura, parkur, cross). 
 

6. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci 
 

7. Žebříček se vede odděleně pro jezdce na velkých koních a jezdce na pony. 
 

8. Způsob výpočtu hodnocení soutěží do žebříčku: 
- Základní hodnota je 150 bodů 
- Od této hodnoty se odečítá počet trestných bodů dosažených v soutěži 
- Výsledek se násobí koeficientem obtížnosti soutěže (viz. tabulka) 
- Nedokončený závod (z jakéhokoliv důvodu) nebo závod, kde dvojice dosáhla více než 

150 trestných bodů = 0 bodů (závod se ale započítává do počtu startů) 
 

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží Všestrannost 

Obtížnost ZL-
P 

ZK, 
L-P 

Z ZL L+ 
Vstup. 

S 
CxC1* 

S 
CCx1* 

ST 
CxC2* 

ST 
CCx2* 

T 
CxC3* 

T 
CCx3* 

TT 
CCI4* 

Koef. 0,5 1 3 6 10 18 22 30 36 48 57 75 
 

 


