Středočeská jezdecká liga 2017 drezura
Pravidla:
1. SJL je seriál vypsaný pro jezdce s platnou jezdeckou licencí ČJF pro rok 2017, kteří jsou
registrováni v subjektu Středočeské oblasti. Hodnocení SJL probíhá ve třech kategoriích:

Děti do 14let

(rok narození 2003 a mladší)

Junioři do 18let

(rok narození 1999 až 2002)

Senioři

(rok narození 1998 a starší, mimo dvojice, které startovaly
v soutěžích obtížnosti ST a výše dva roky zpětně)

2. V jednotlivých kategoriích jsou započítávány výsledky z otevřených soutěží s obtížností:

Děti do 14let

drezurní úlohy

Z (u úloh FEI koeficient 1,2)

Junioři do 18let

drezurní úlohy

L (u úloh FEI koeficient 1,2)

Senioři

drezurní úlohy

L (u úloh FEI koeficient 1,2)

Ve všech kategoriích se započítává výsledek dvojice (jezdec/kůň).
Nezapočítávají se výsledky ze soutěží v halách a na hudbu, a ze soutěží pro mladé koně.

3. Jednotlivá kola SJL :
Všechny drezurní závody pořádané subjekty středočeské oblasti v sezoně 2017 mimo soutěží
KMK a mistrovství ČR či oblasti.
4. Započítává se vždy pouze jeden výsledek z každého závodu, a to na základě údajů
zaslaných soutěžícím, které ověří administrátor SJL drezura.

5. V každém kole si jezdci Středočeské oblasti připisují body dle následujícího klíče:
Do žebříčku bude uveden výsledek (procenta) každého soutěžícího oblasti B v dané kategorii,
v rámci hodnocení sezony budou započítány pouze tři nejlepší výsledky.

6. Garantem Středočeské jezdecké ligy je OV Středočeské oblasti ČJF. Změny v pravidlech či navýšení
podpory soutěží jsou možné pouze na základě rozhodnutí OV, a informace bude uveřejněna na webu
oblasti nejpozději měsíc před realizací.

7. Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku SJL je
pověřena členka OV Ing. Pavlína Bůžková – e-mail pavlinab@mybox.cz. Žebříček bude uveřejněn na
webových stránkách oblasti.
Poslední termín pro zaslání informace o výsledku pro zařazení do žebříčku je 31.10.2017

8. Celkové vyhodnocení sezony proběhne při Galavečeru oblasti a umístění na 1-5 místě obdrží
finanční odměny či poukázky dle následujícího klíče:
1. místo 4000,- Kč, 2. místo 2500,- Kč, 3. místo 2000,- Kč, 4. místo 1000,- Kč, 5. místo 500,- Kč.

za OV středočeské oblasti ČJF : V. Drbal
Dne:

15. 3. 2017

