
                                                                                                         

  Středočeská jezdecká liga (SJL) 
VŠESTRANNOST VELCÍ KONĚ 

 
Pořadatelé SJL 2020:      Středočeská oblast ČJF a vybrané subjekty ČJF  
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 oblasti účastnících se soutěží střední a nižší obtížnosti, spadajících svou úrovní 
výkonnosti do systému soutěží ČJF úrovně NÁRODNÍ POHÁR.  

 

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

 

 Děti na velkých koních do 14ti let (rok narození 2006 a mladší) 
- Soutěže „ZK“ a „Z“   

 Junioři do 18ti let (rok narození 2005 až 2002) 
Mimo jezdce, kteří v letech 2018 a 2019 startovali v soutěžích obtížnosti S a výše 
- Soutěže „Z“ a „ZL“    

   Senioři 
Mimo jezdce, kteří v letech 2018 a 2019 startovali v soutěžích obtížnosti S a výše 
- Soutěže „ZL“ a „L“    

 

Bodování je určeno pouze pro jezdce, kteří jsou registrováni v subjektu Středočeské oblasti.  
 

2. ŽEBŘÍČKY A SYSTÉM BODOVÁNÍ SJL: 
 

Za umístění v bodované soutěži si jezdci Středočeské oblasti připisují body dle následujícího klíče: 
- V soutěži, kde startují max. 3 jezdci (ne dvojice) oblasti B, jsou přiděleny body dle umístění 6-4-2 (V případě nižší účasti 

než 3, se vynechává vyšší bodové hodnocení).  
- V soutěži, kde startuje více než 3 jezdci (ne dvojice) oblasti B, jsou přiděleny body dle umístění 10-8-6-4-2 (V případě 4 

bodujících, se vynechává bodové hodnocení 10 bodů).  
- V soutěži nižší obtížnosti je koeficient 1, u vyšší 1,15. 

 
V případě účasti jednoho jezdce na více koních v rámci jedné soutěž se započítává do hodnocení seriálu vždy pouze výsledek 
nejlépe umístěného koně. Vždy se započítává pouze výsledek dvojice (jezdec/kůň). O konečném pořadí rozhoduje pořadí jezdců 
po posledním kole nezávisle na počtu těch, co nedokončili – ti nebodují, ale jsou zohledněni v počtu startujících. 
 
Průběžné žebříčky budou uveřejněny na webu oblasti a minimálně 1x za měsíc aktualizovány. 

 
3. VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ DLE ŽEBŘÍČKU SJL: 

 

Vyhodnocení všech kvalifikačních kol dle umístění v celkovém žebříčku proběhne na galavečeru oblasti, a bude dle pořadí 
v žebříčku. Vyhodnoceni budou vyhodnoceni tři nejlépe umístění v každé kategorii. Vyhodnocení obdrží trofeje a finanční ceny 
(děti a junioři formou poukázek). 
 

4. JEDNOTLIVÁ KOLA 2020 
 

Výsledky budou započítány ze všech soutěží odpovídající úrovně, které budou pořádány v ČR v sezoně 2020, a to nejpozději do 
31.10.2020 
Do výsledků nebudou započítány soutěže ze závodu MČR, mezinárodních závodů, a Českého poháru – zde v případě, že soutěž 
bude vedena jako pohárová.  
 

5. ADMINISTRÁTOR SERIÁLU, GARANT DISCIPLÍNY 
 

Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku je pověřena Jana Nosková, e-mail: 
oblast.stredoceska@cjf.cz, tel.: 602403877  
Garantem SJL všestrannost (pravidla a konzultace): ing. Antonín Klauz, tel.: 702181129.   
 
 
Za OV Středočeské oblasti ČJF V.Drbal dne 25.3.2020 
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