
 
 

 
 

Středočeská jezdecká liga (SJL)  
SKOKY VELCÍ KONĚ 

 
KVALIFIKAČNÍ KOLA NÁRODNÍHO POHÁRU ČJF VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A JUNIORŮ 2021 – STŘEDNÍ ČECHY 

www.stredoceskajezdeckaliga.cz 
 
Pořadatelé SJL 2023:           Středočeská oblast ČJF a vybrané subjekty ČJF – oblast B 
Garant:  OV Středočeské oblasti ČJF  (zodpovídá za obsah pravidel a formu vyhodnocení, má právo měnit a upravovat) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Cílem ročníku 2023 je podpora a vyhodnocení soutěžících účastnících se soutěží střední a nižší obtížnosti, 
a spadajících svou úrovní výkonnosti do systému soutěží ČJF úrovně NÁRODNÍ POHÁR.  
Současně je cílem podpořit a zvýšit konkurenceschopnost pořadatelů závodů v oblasti B, a to hlavně těch, 
kteří jsou schopni garantovat regulérní průběh závodu, a zajistit kvalitu soutěží na úrovni, která je přínosná 
jezdcům i koním.  
 

1. KATEGORIE, OBTÍŽNOSTI BODOVANÝCH SOUTĚŽÍ, OMEZENÍ ÚČASTI SJL 

SEZONA 2023: 
 

*Děti i junioři na základě vlastního rozhodnutí smí soutěžit ve vyšší kategorii, než do které patří věkem. 
V takovém případě to musí oznámit před svým prvním závodem na telefon nebo e-mail administrátora ligy 
(bod č.6). Kategorie, takto zvolená platí ve všech kvalifikačních kolech do konce sezony seriálu 2023. 
 

*Soutěž družstev na klubové úrovni – „Družstva středočeských subjektů“  
*Senioři 
 

• Děti na velkých koních do 14ti let včetně (rok narození 2009 a mladší) 
- Obtížnost soutěží st. Z  (klasické soutěže s rozeskakováním) 

 

• Junioři do 18ti let včetně (rok narození 2005 a mladší) 
- Obtížnost soutěží st. ZL (klasické soutěže s rozeskakováním)    

 

• Senioři od 19ti let včetně 
- Obtížnost soutěží st. L* (klasické soutěže s rozeskakováním) 

 

• Družstva středočeských subjektů  
- Obtížnost soutěží Z  (klasické soutěže s rozeskakováním) 
- Hodnocení proběhne automaticky na základě účasti, není třeba se samostatně hlásit a 
zúčastnit se mohou dvojice bez omezení pouze dle klubové příslušnosti. 

 
Jednotlivá kvalifikační kola ve všech kategoriích jsou vypsaná pro jezdce, kteří jsou registrováni 
v subjektech Středočeské oblasti, a v letech 2021 a 2022 nestartovali v soutěžích ST (135) a vyšších 
(výkonnost v družstvech není omezená). 
 



 
 

 
 

2. ŽEBŘÍČKY A SYSTÉM BODOVÁNÍ SJL 
 

Průběžné žebříčky všech kvalifikačních kol budou uveřejněny na FB SJL a na webu SJL  
www.stredoceskajezdeckaliga.cz ,  a  minimálně 1x za měsíc aktualizovány. 

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

 
Jednotlivci: 
 

Boduje vždy maximálně 15 nejlépe umístěných jezdců v dané soutěži a dané kategorii oblasti B, 
body budou přiděleny sestupně dle umístění a počtu bodujících soutěžících dané kategorie (např. 
druhý umístěný z osmi má 7 bodů, osmý 1 bod,…). 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. Účastníci SJL budou ve startovních listinách dle možností co nejvíce 
vpředu. 
 
 

V  případě účasti jednoho jezdce na více koních v soutěži se započítává do hodnocení seriálu vždy 
pouze výsledek nejlépe umístěného koně, s dalšími koňmi se nezapočítává ani pozice pro 
bodování. 
Do výsledného žebříčku se započítává u každého jezdce max. 5 nejlepších kol. 
Dekorování každé kvalifikace SJL se zúčastní 5 nejlépe umístěných v soutěži. 
 

 
Družstva středočeských subjektů: 
 

* Určeno pro jezdce - členy totožného subjektu nezávisle na kategorii, a  družstvo je hodnoceno 
pouze v případě, že v dané soutěži jsou přihlášeny nejméně 3 dvojice (jezdec-kůň a rozdílní jezdci) 
ze stejného subjektu – klubu. Při účasti více jezdců ze stejného subjektu se sečtou body jen 3 
nejlepších jezdců (v případě více koní u jednoho jezdce boduje pouze ten lépe umístěný). Účastníci 
SJL budou ve startovních listinách dle možností co nejvíce vpředu a pokud to bude možné všichni 
z jednoho družstva za sebou. 
* Do této soutěže se započítávají výsledky podle pořadí, a to pouze zástupců ze středočeské oblasti 
– účastníků soutěže družstev, podle stejného klíče jako u jednotlivců.  
* Pokud se zúčastní jen 1 družstvo, nebude v rámci kvalifikační soutěže hodnoceno a dekorováno, 
ale boduje do celkového žebříčku 
 

* Dekorování kvalifikačního kola se zúčastní první vítězné družstvo. Do celkového žebříčku získá 
každý zúčastněný klubový tým, který dokončí soutěž, body dle obráceného pořadí x 10. 

 
 
 
 

3.  VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KOL A UMÍSTĚNÍ DLE ŽEBŘÍČKU SJL 
 

Vyhodnocení všech kvalifikačních kol jednotlivců dle umístění v celkovém žebříčku proběhne na 
galavečeru oblasti (nebo při jiné akci pořádané OV Středočeské oblasti ČJF o které budou účastníci včas 
informováni), a bude dle pořadí v žebříčku a počtu získaných bodů. Za umístění v žebříčku jezdci obdrží 



 
 

 
 

finanční odměnu ve výši počet získaných bodů x 100,- Kč, pro kategorii seniorů v penězích, pro děti a 
juniory v poukázkách, avšak pouze jezdci, kteří se účastnili minimálně 3 kol SJL a získali minimálně 5 bodů 
 
V jednotlivcích a družstvech jsou získané body současně podkladem pro účast ve finále. 

 
Jednotlivci: 
Jezdci umístění v kvalifikačních kolech SJL v jednotlivcích na 1.-5. místě obdrží minimálně floty, 
umístění na 1.-3. místě obdrží ceny věnované partnery a OV, dále poháry, a vítěz v každém kole a 
kategorii získá podsedlovou dečku oblasti s logem SJL. 
 
Pokud se kategorie v rámci kola nezúčastní minimálně 3 bodující soutěžící, nebudou v rámci 
kvalifikační soutěže hodnoceni a dekorováni, ale bodují do celkového žebříčku. 
 
 
 

 
      Družstva: 

Pří účasti minimálně 2 družstev obdrží vítězné dekorované družstvo v každém kole minimálně floty, 
poháry,  podsedlové dečky a ceny věnované partnery a OV 
 
 

 
Děti a junioři: 
Jsou současně hodnoceni dle Národního poháru ve skákání dětí a juniorů, jakmile budou uveřejněny 
podmínky 

 
 

4.  FINÁLE 
 

Finále pro děti a juniory:   
dle podmínek rozpisu závodu – Národní pohár MARTINICE 1.-3.9.2023 
jakmile budou uveřejněny podmínky  
Výsledný žebříček jednotlivých kategorií dětí a juniorů bude jedním z hlavních podkladů a kritérií pro výběr 
zástupců oblasti ve finále NP.  

  
Finále pro seniory a družstva: 
Finálové soutěže se pojedou jako: 
Senioři -  jednokolové L* s finále 
Družstva – dvoukolové Z/Z 
Děti –  jednokolové Z (pouze v případě neuskutečnění se NP ČJF ), jinak stejná pravidla jako senioři 
Junioři – jednokolové ZL (pouze v případě neuskutečnění se NP ČJF), jinak stejná pravidla jako senioři 

 
* FINÁLE SENIORŮ: 
 

UZAVŘENÁ klasická soutěž L* s finále 
automaticky se kvalifikuje každý vítěz ze všech kvalifikovaných kol, a dále budou kvalifikováni jezdci dle 
umístění v žebříčku do počtu 20 nejlepších jezdců (v případě totožného bodového zisku všichni se stejným 



 
 

 
 

ohodnocením). Podmínkou účasti ve finále je současně pro jezdce účast v minimálně třech  kvalifikačních 
kolech a zisk minimálně 5 bodů v žebříčku. Finále se smí zúčastnit jezdci pouze s koňmi, se kterými alespoň 
dvakrát absolvovali některé ze soutěží z kvalifikačních kol. 
Finále je hodnoceno samostatně dle pořadí ve finálové soutěží bez ohledu na počet získaných bodů 
v žebříčku.  
Vyhodnoceno bude 5 nejlépe umístěných jezdců, finanční dotace soutěže min. 10.000,- Kč. Jezdci dále 
získají minimálně velké floty na 1.-5. místě, ceny věnované partnery a OV  a vítěz dekorovací deku. 
 
 
* Finále O NEJLEPŠÍ STŘEDOČESKÝ SUBJEKT v kategorii DRUŽSTVA:  
 

UZAVŘENÁ soutěž Z/Z –  dvoukolová soutěž, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas kola druhého. 
Finálové klubové družstvo může vytvořit klub pouze z dvojic, kteří v průběhu celého seriálu SJL alespoň  
1 x bodovali v jakékoli kategorii, družstva jsou složena z min. 3 a max. 4 dvojic (rozdílný jezdec a kůň), a 
v případě 4-členného družstva se nejhorší výsledek škrtá. Do finále postupují nejlépe umístěná družstva 
dle celkového žebříčku, a podmínkou je účast v minimálně 2 bodovaných kolech. Při rovnosti bodů 
postupují všichni se stejnou bodovou hodnotou. 
 
Družstva pojedou v obráceném pořadí dle umístění v žebříčku. V rámci základního kola budou startovat 
po sobě vždy všichni zástupci družstva, pořadí je nutno nahlásit nejpozději v době prezentace dle rozpisu. 
Finále je hodnoceno samostatně dle pořadí v soutěži nezávisle na počtu získaných bodů v žebříčku. 
 
Vyhodnocena budou 3 nejlépe umístěná družstva, finanční dotace soutěže min. 10.000,- Kč. Dále družstva 
získají minimálně velké floty na 1.-3. místě, a vítězné družstvo dekorovací deky. 
 
*Finále dětí a juniorů 
 
 
FINÁLE DĚTI A JUNIOŘI : NÁRODNÍ POHÁR VE SKÁKÁNÍ DĚTÍ A JUNIORŮ 2022 

 
Umístění v žebříčku a další kritéria dle podmínek závodu celorepublikového finále budou základem pro 
výběr jezdců do finále, nominaci provede OV Středočeské oblasti. Celorepublikové Finále Národního 
poháru ČJF je cíleně určeno dětem a juniorům. Podmínky pro účast budou uvedeny v pravidlech finále a 
v rozpisu daného závodu. Kritérium pro výběr jezdců na celorepublikové finále je prioritně podmíněno 
účastí v jednotlivých kolech oblastního seriálu.  
Finále Národního poháru ČJF ve skákání pro děti a juniory je celorepubliková akce vypsaná za podpory 
ČJF, která pro umístěné věnuje atraktivní ceny a trofeje. Soutěže budou probíhat v kategoriích 
jednotlivců, samostatně bude vyhodnocen styl, a mimo to proběhne i soutěž oblastních družstev. OV 
Středočeské oblasti garantuje podporu úhrady alespoň části nákladů účastníků. 
 
 
Uvedené ceny a trofeje všech soutěží a kategorií jsou garantované a vedené jako minimální, OV oblasti 
je oprávněn je navýšit. Současně bude v návaznosti na podmínky Finále NP možná podpora účasti 
finalistů ze zdrojů oblasti. 
 
 
 



 
 

 
 

5. JEDNOTLIVÁ KOLA SJL 2023 
 

Viz samostatná tabulka 
 

 
 
 

FINÁLE NP ČJF VE SKÁKÁNÍ PONY, DĚTÍ A JUNIORŮ 2023_____1.-3.9.2023 Martinice 
FINÁLE SENIORŮ  A DRUŽSTEV 2023 _____24.9.2023 Ptýrov  

 
 
 

6. ADMINISTRÁTOR SERIÁLU, GARANT DISCIPLÍNY 
Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku je 
pověřena Jana Holíková, e-mail: kovary16@gmail.com, tel.: 603511449. Ta je současně i garantem 
dané disciplíny. Dotazy na informace na uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle. 
Informace a pravidla na webu oblasti a SJL www.stredoceskajezdeckaliga.cz. 
 
 
 

 
Za OV Středočeské oblasti ČJF V. Drbal dne 10.3.2023 


