
    ZIMNÍ JEZDECKÁ LIGA ČJF 2018 
 
 
 
Zimní Jezdecká liga ČJF je přidružený žebříček seriálu závodů „Zimní Jezdecký pohár“, který je společným projektem České jezdecké 
federace, pořadatelů vybraných halových jezdeckých závodů v parkurovém skákání a v překážkové jízdě spřežení. Cílem tohoto žebříčku je 
zvýšení atraktivity jezdeckých závodů v zimním období pro jednotlivé subjekty ČJF. 
 
 

1. Sportovně-technické podmínky 
 
1.1. Do žebříčku „Zimní Jezdecká liga ČJF“ mohou bodovat jezdci za kluby (subjekty ČJF), které v danou chvíli reprezentují (jsou pod jejich 
hlavičkou uvedeni v oficiální výsledkové listině). 
 

1.2. Body pro klub (subjekt ČJF) získává v každé započítávané soutěži pouze nejlepší jezdec startující za daný subjekt ČJF. 

 

1.3. V každé ze soutěží zařazených do seriálu „Zimní Jezdecký pohár ČJF“ jsou do žebříčku „Zimní Jezdecké ligy ČJF“ uděleny body 
maximálně deseti klubům (subjektům ČJF) dle níže uvedené tabulky, a to podle umístění nejlepších jezdců reprezentujících jednotlivé 
subjekty.  

 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
bodovaná 

pozice 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 body 

 

 

1.4. V případě, že se na 1. až 10. příčce umístí více jezdců reprezentující stejný klub (subjekt ČJF), další bodované pozice se posouvají 
automaticky na následující nejlépe umístěné jezdce z jiných subjektů, které ještě v dané soutěži do žebříčku „Zimní Jezdecká liga ČJF“ 
nebodovaly. 

 

1.5. Žebříček „Zimní Jezdecká liga ČJF“ se počítá zvlášť pro disciplínu skoky a zvlášť pro disciplínu spřežení.  

 

1.6. Celkové pořadí klubů (subjektů ČJF) v žebříčku „Zimní Jezdecká liga ČJF“ bude stanoveno u všech bodujících subjektů, oceněné budou 
vždy tři nejlepší v každé z kategorií (skoky a spřežení). Průběžné a později i celkové pořadí žebříčku bude publikováno po každém z kol na 
www.jezdeckypohar.cz.   

 
 

2. Ceny 
 

Zástupci klubů (subjektů ČJF) na prvních třech místech v celkovém pořadí jednotlivých kategorií (skoky, spřežení) obdrží finanční prémii 
v minimální výši – viz níže: 

 

1. místo – 3 000,- Kč, 2. místo – 2 000,- Kč, 3. místo – 1 000,- Kč 

 

 

 

 

Schválil VV ČJF  dne:17.10.2017   

http://www.jezdeckypohar.cz/

