
Středočeská jezdecká liga 2019 

Pravidla:  

1. SJL je seriál vypsaný pro jezdce s platnou jezdeckou licencí ČJF pro rok 2019, kteří jsou registrováni 

v subjektu Středočeské oblasti. Hodnocení SJL probíhá ve třech kategoriích: 

 

Mládež mladší do 15let  (rok narození 2004 a mladší) 

 

Mládež starší 16 - 19let  (rok narození 2000 až 2003) 

 

Senioři                   (rok narození 1999 a starší) 

                                                          mimo jezdců, kteří startovali v soutěžích obtížnosti ST (135) a výše  

                                                          zpětně od sezony 2017 do aktuální současnosti 
 

Přestup mezi kategoriemi není možný. 

 

 

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

 

Mládež mladší  soutěže „ Z “ 

 

Mládež starší     soutěže „ ZL “ 

 

Senioři    soutěže „ L* “do závodů a soutěží konaných do 30. 6. 2019 včetně 

                                        soutěže „L**“při závodech a soutěžích konaných od 1. 7. 2019 včetně 

 

Započítávají se pouze výsledky v klasických soutěžích – ne na čas (ne na limitovaný čas) - na 

otevřených kolbištích. 

 

3. Jednotlivá kola SJL 2019:  

 

 27. 4. 2019 Poděbrady 
 11. 5. 2019 Opřetice 
 19. 5. 2019 Heroutice 
 1. 6. 2019 Čakovičky 
 8. 6. 2019 Komárno 
 29. 6. 2019 Bělá pod Bezdězem 
 27. 7. 2019 Stará Boleslav 
 3. 8. 2019 Ptýrov 
 30. 8. 2019 Hořovice 
 28. 9. 2019 Finále Stáj Václav Kolín 

              



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

propozicích.    Pro každou kategorii je vypsána vždy pouze jedna soutěž dané obtížnosti v rámci výše  

uvedených závodů.  Každý z pořadatelů nahlásí nejpozději měsíc před konáním prvního 

kvalifikačního kola sekretáři oblasti nebo osobě pověřené administrací jméno garanta soutěží ligy a 

kontaktní osobu včetně uvedení kontaktních údajů.  

 

5. ŽEBŘÍČKY BODUJÍCÍCH V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH: 

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

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

přiděleny sestupně dle umístění a počtu soutěžících dané kategorie (např. druhý umístěný z osmi má 7 

bodů, osmý jeden). 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. 

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

umístěného koně. 

  

6. Finále – 28. 9. 2019 Stáj Václav Kolín – pro deset nejlépe umístěných jezdců v každé kategorii. Všech 

10 nejlepších jezdců ve své kategorii, kteří se kvalifikují do Finále, startuje ve Finále s čistým kontem 

bez ohledu na počet bodů, které získali v celoročním žebříčku SJL. Finále se může účastnit jezdec 

pouze s koněm, který alespoň jednou dokončil některé z kvalifikačních kol. 

Jezdci, kteří se kvalifikují do Finále, obdrží pozvánku emailem od sekretáře oblasti. Startovné ve 

Finále je zdarma. 

 

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 změny. 

 

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. Výsledky kvalifikačních kol a finále musí být zástupcem pořadatele doručeny 

administrátorovi nejpozději do týdne po daném závodu. Pokud pořadatel nedodá výsledky do měsíce po 

konání, nebude výsledek daného kola uveden v žebříčku SJL. Na základě rozhodnutí OV bude při splnění 

všech podmínek přidělena podpora pořadateli jednotlivých kol ve výši 2.000,- Kč za kolo, v případě nízkého 

počtu startujících pak 1.000,- Kč za kolo. Příspěvek pořadateli bude vyplacen na základě faktury pořadatele. 

 

9. VYHODNOCENÍ: 

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

Vyhodnocení sezony proběhne na galavečeru oblasti, a bude dle finálního umístění v žebříčku 

Za umístění v žebříčku jezdci obdrží finanční odměnu ve výši počet získaných bodů x 100 Kč – ta bude 

vyplacena pouze v případě účasti na slavnostním vyhodnocení, případně na základě udělené plné moci. 

 

 

 

za OV středočeské oblasti ČJF: V. Drbal 

Dne:         16. 3. 2019 

mailto:pavlinab@mybox.cz

