
 
 

 
 

Středočeská jezdecká liga (SJL) 
SKOKY VELCÍ KONĚ 

 
KVALIFIKAČNÍ KOLA NÁRODNÍHO POHÁRU ČJF VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A 

JUNIORŮ 2020 – STŘEDNÍ ČECHY 
 
 
Pořadatelé SJL 2020:           Středočeská oblast ČJF a vybrané subjekty ČJF – oblast B 
Pořadatel finále „NÁRODNÍ POHÁR ČJF VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A JUNIORŮ 2020“:     JK Farma Ptýrov 4.-.6.9.2020 
Garant:      OV Středočeské oblasti ČJF  (zodpovídá za obsah pravidel a formu vyhodnocení, má právo měnit a upravovat) 
 
______________________________________________________________________________________________________  

 
Cílem ročníku 2020 je podpora a vyhodnocení soutěžících účastnících se soutěží střední a nižší obtížnosti, spadajících svou úrovní 
výkonnosti do systému soutěží ČJF úrovně NÁRODNÍ POHÁR.  
Současně je cílem podpořit a zvýšit konkurenceschopnost pořadatelů závodů v oblasti B, a to těch, kteří jsou schopni garantovat regulerní 
průběh závodu, a zajistit kvalitu soutěží na úrovni, která je přínosná jezdcům i koním.  

 
 

1. KATEGORIE, OBTÍŽNOSTI BODOVANÝCH SOUTĚŽÍ, OMEZENÍ ÚČASTI SJL: 
 

 Děti na velkých koních do 14ti let (rok narození 2006 a mladší) 
- Obtížnost soutěží st. Z  (klasické soutěže) 
- V případě vypsání stylové soutěže obtížnost na st. ZM   

 Junioři do 18ti let (rok narození 2005 až 2002) 
- Obtížnost soutěží st. ZL (klasické soutěže)    
- V případě vypsání stylové soutěže obtížnost na st. Z   

   Senioři 
- Obtížnost soutěží st. L* (klasické soutěže) 

 
Jednotlivá kvalifikační kola jsou vypsaná pro jezdce, kteří jsou registrováni v subjektu Středočeské oblasti, a v letech 2018 a 2019             
nestartovali v soutěžích ST (135) a vyšších.  

 
Účast ve finále dle podmínek rozpisu finálového závodu. Výsledný žebříček jednotlivých kategorií bude jedním z 
hlavních podkladů a kriterií pro výběr zástupců oblasti ve finále.  

 
 

2. ŽEBŘÍČKY A SYSTÉM BODOVÁNÍ SJL: 
 

V každém kole si jezdci Středočeské oblasti připisují body dle následujícího klíče: 
Klasické soutěže: 
Boduje vždy maximálně 10 nejlépe umístěných jezdců v dané soutěži a dané kategorii oblasti B, body budou přiděleny sestupně 
dle umístění a počtu bodujících soutěžících dané kategorie (např. druhý umístěný z osmi má 7 bodů, osmý 1 bod,…). Pokud 
některý z jezdců soutěž nedokončí (a celkový počet je do 10-ti bodujících), nebude bodován, ale jeho pozice je zohledněna pro 
bodování ostatních, kteří dokončili. 
Stylové soutěže: 
Boduje vždy maximálně 10 nejlépe umístěných jezdců příslušné kategorie v dané soutěži, bodování totožné jako u klasických 
soutěží, a ke každém bodovému zisku bude přičten jeden bod navíc.  
 
V případě účasti jednoho jezdce na více koních se započítává do hodnocení seriálu vždy pouze výsledek nejlépe umístěného koně. 
Průběžné žebříčky budou uveřejněny na webu oblasti a minimálně 1x za měsíc aktualizovány. 

 



 
 

 
 

3. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KOL A UMÍSTĚNÍ DLE ŽEBŘÍČKU SJL: 
Jezdci umístění v kvalifikačních kolech SJL na 1. -3. místě obdrží minimálně floty a tričko Středočeské oblasti (formou poukázky). 
Vyhodnocení všech kvalifikačních kol dle umístění v celkovém žebříčku proběhne na galavečeru oblasti, a bude dle pořadí 
v žebříčku a počtu získaných bodů. Za umístění v žebříčku jezdci obdrží finanční odměnu ve výši počet získaných bodů x 100,- Kč  
pro kategorii seniorů v penězích, pro děti a juniory v poukázkách.  
 
 

4. VYHODNOCENÍ FORMOU FINÁLE: 
Umístění v žebříčku a další kritéria dle podmínek závodu celorepublikového finále budou základem pro výběr jezdců do finále, 
nominaci provede OV středočeské oblasti. Celorepublikové Finále Národního poháru ČJF je cíleně určeno dětem a juniorům. 
Podmínky pro účast budou uvedeny v pravidlech finále a v rozpisu daného závodu. Kritérium pro výběr jezdců na celorepublikové 
finále je prioritně podmíněno účastí v jednotlivých kolech oblastního seriálu.  
Finále Národního poháru ČJF ve skákání pro děti a juniory je celorepubliková akce vypsaná za podpory ČJF, která pro umístěné 
věnuje atraktivní ceny a trofeje. Soutěže budou probíhat v kategoriích jednotlivců, samostatně bude vyhodnocen styl, a mimo 
to proběhne i soutěž oblastních družstev. Jedná se o první ročník, na který by v dalších sezonách měly navázat finále i pro další 
disciplíny. 

                 Pro seniory bude vypsané finále pouze na úrovni oblasti, cílem je jeho konání v rámci totožného závodu  
                 jako pro děti a juniory. Podmínky budou specifikovány samostatnou přílohou. 

 
 

5. JEDNOTLIVÁ KOLA 2020 
 
Termíny jednotlivých kol včetně informace, kde proběhnou i stylové soutěže budou doplněny dle vývoje situace krizového stavu 
z důvodu pandemie.  
Během Středočeského oblastního mistrovství (OM)  bude současně probíhat jedno z kol SJL, kde bude zvolen  jiný systém bodování, 
o kterém budeme včas informovat. 
 
FINÁLE NÁRODNÍHO POHÁRU ČJF VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A JUNIORŮ 2020___4.-6.9.2020 JK FARMA PTÝROV 

 
 
 

6. ADMINISTRÁTOR SERIÁLU, GARANT DISCIPLÍNY 
Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku je pověřena Jana Holíková, e-mail: 
kovary16@gmail.com, tel.: 603511449. Ta je současně i garantem dané disciplíny. Dotazy na informace na uvedeném e-mailu 
nebo telefonním čísle. 
 
 
 
 
 
Za OV Středočeské oblasti ČJF V.Drbal dne 25.3.2020 
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