
Středočeská jezdecká liga 2017 - skoky 

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   soutěže „ Z “            finále obtížnost „ Z “      

 

Junioři do 18let  soutěže „ ZL “          finále obtížnost „ ZL “      

 

Senioři    soutěže „ L* “          finále obtížnost „ L** “      
 

Započítávají se pouze výsledky v klasických soutěžích -  ne na čas a limit na otevřených 

kolbištích. 

 

3. Jednotlivá kola SJL :  

 15. 4 2017 Opřetice 

 29. 4. 2017 Poděbrady 

 13. 5. 2017 Stará Boleslav 

 21. 5. 2017 Zduchovice 

 10. 6. 2017 Komárno – Nymburk 

 24. 6. 2017 Královice 

 5. 7. 2017 Páterov 

 29. 7. 2017 Heroutice 

 3. 9. 2017 Ptýrov 

 30. 9. 2017 Kolín – FINÁLE 

 

4. Soutěž započítávaná do SJL musí být vždy řádně označena na startovních a výsledkových 

listinách a propozicích. Pro děti, juniory a seniory je vypsána vždy pouze jedna soutěž 

dané obtížnosti v rámci výše uvedených závodů.  Každý z pořadatelů nahlásí sekretáři 

oblasti nebo osobě pověřené administrací jméno garanta soutěží ligy a kontaktní osobu 

včetně uvedení kontaktních údajů. 



V případě účasti jednoho jezdce v soutěži na více koních, se započítává do hodnocení SJL   vždy pouze 

výsledek nejlépe umístěného koně. 

 

5. V každém kole si jezdci Středočeské oblasti připisují body dle následujícího klíče: 
 

Boduje vždy maximálně 10 nejlépe umístěných jezdců v dané soutěži a dané kategorie oblasti B, body 

budou přiděleny sestupně dle umístění a počtu soutěžících dané kategorie (např. druhý umístěný 

z osmi má 7 bodů, osmý jeden). Soutěže, ze kterých je bodováno, mohou být vypsány jako otevřené, 

do hodnocení SJL bude zohledněna pouze účast soutěžících oblasti B a dané kategorie. 

 

6. Finále: 

Finále se jede jako samostatná soutěž, kde všichni finalisté startují bez zvýhodnění dle výsledku 

žebříčku. Startující dvojice jsou osvobozeny od startovného. Jezdec smí startovat pouze s koněm, se 

kterým minimálně 1x bodoval v kvalifikačních kolech. 

Do finále postupuje 10 jezdců s nejlepším bodovým ohodnocením z kvalifikačních kol, včetně všech se 

stejným bodovým ziskem na 10. pozici. 

Celkové vyhodnocení prvních 5 umístěných v každé kategorii bude ihned po finálové soutěži. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

Podmínkou podpory závodu a uvedení výsledků v žebříčku je dodání řádně zpracovaných výsledků a 

podkladů dle aktuálních podmínek do 5-ti dnů po skočení závodu. 

 

9. Jezdci umístění v kvalifikačních kolech na 1. -3. místě obdrží floty. 

    V případě splnění všech podmínek každý pořadatel kvalifikačního kola obdrží příspěvek 2.000 Kč, a  

    to na základě jím zaslané faktury. 

     Ve finále jezdci na 1. - 5. místě obdrží floty a 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  


