
Středočeská jezdecká liga 2019 
VŠESTRANNOST 

Pravidla:  

1. SJL je seriál vypsaný pro jezdce s platnou jezdeckou licencí ČJF pro rok 2018, kteří jsou 

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

 

Děti do 15 let   (rok narození 2004 a mladší) 

 

Junioři do 18 let  (rok narození 2001 až 2003) 

 

Senioři    (rok narození 2000 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 15 let   soutěže „ ZK “ a „Z“ 

 

Junioři do 18 let  soutěže „ Z “ a „ZL“ 

 

Senioři    soutěže „ ZL “ a „L“ 

 

Započítávají se pouze výsledky v klasických soutěžích na otevřených kolbištích. 

 

         3. Jednotlivá kola SJL 2019 : 

 19. – 21. 4. 2019 Pardubice 

 4. – 5. 5. 2019 Těšánky 

 10. – 11. 5. 2019 Přeštěnice 

 18. – 19. 5. 2019 Dvoreček 

 31. 5. – 2. 6. 2019 Panská Lícha 

 15. 16. 6. 2019 Loštice 

 28. – 30. 6. 2019 Vrchovany 

 13. – 14. 7. 2019 Borová 

 19. – 21. 7. 2019 Pardubice 

 20. – 21. 7. 2019 Humpolec 

 7. – 8. 9. 2019 Panská Lícha 

 14. – 15. 9. 2019 Přeštěnice 

 28. – 29. 9. 2019 Humpolec 



 

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. 

 

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

 

V soutěži, kde startují max. 3 jezdci oblasti B jsou přiděleny body dle umístění 6-4-2. V soutěži, kde 

startují, kde startují více než 3 jezdci oblasti B, jsou přiděleny body dle umístění 10-8-6-4-2. V soutěži 

nižší obtížnosti je bodový koeficient 1, u soutěží vyšší obtížnosti 1,15. 

5. O konečném pořadí rozhoduje pořadí jezdců po posledním kole. 

6. V případě účasti jednoho jezdce v soutěži na více koních, se započítává do hodnocení SJL s každým 

koněm samostatně.  

 

7. Celkové vyhodnocení prvních 3 umístěných v každé kategorii proběhne na Galavečeru Středočeské 

oblasti. 

 

8. Garantem Středočeské jezdecké ligy je OV Středočeské oblasti ČJF. 

 

9. Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku SJL 

      je pověřen  člen OV  Ing. Antonín Klauz. 

 

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

        

 

za OV středočeské oblasti ČJF: V. Drbal 

26. 2. 2019         


