
                                                                                  

  Středočeská jezdecká liga (dále jen SJL) 
DREZURA VELCÍ KONĚ A PONY 

 
Pořadatelé SJL 2023: Středočeská oblast ČJF 
Garant: OV Středočeské oblasti ČJF (zodpovídá za obsah pravidel, formu vyhodnocení, dále má právo měnit a upravovat 
pravidla i v průběhu roku). 
 
Cílem ročníku 2023 je motivace a podpora jezdců oblasti B účastnících se soutěží nižší a střední obtížnosti.  
 

Bodování je určeno pouze pro jezdce, kteří jsou registrováni v subjektech Středočeské oblasti. 
 
 

1. KATEGORIE, OBTÍŽNOSTI BODOVANÝCH SOUTĚŽÍ, OMEZENÍ ÚČASTI SJL: 
 
• Kategorie: Děti do 14ti let (rok narození 2009 a mladší) mohou sbírat body v 
a) drezurních úlohách stupně Z – jezdec, který v letech 2021 a 2022 nestartoval v drezurních 

úlohách obtížnosti L a vyšší 
b)   drezurních úlohách stupně L – jezdec startující prvním rokem v tomto stupni obtížnosti 

nebo pokud v roce 2021 a 2022 měl jezdec v této obtížnosti celkem maximálně 3 starty 
 
• Kategorie: Junioři do 18ti let (rok narození 2008 až 2005) mohou sbírat body v 
a) drezurních úlohách stupně L – jezdec, který v letech 2021 a 2022 nestartoval v drezurních 

úlohách obtížnosti S a vyšší 
b) drezurních úlohách stupně S – jezdec startující prvním rokem v tomto stupni obtížnosti 

nebo pokud v roce 2021 a 2022 měl jezdec v této obtížnosti celkem maximálně 3 starty 
 

• Kategorie: Senioři od 19ti let s maximální výkonností ST mohou sbírat body v 
a) drezurních úlohách stupně L – jezdec, který v letech 2021 a 2022 nestartoval v drezurních 

úlohách obtížnosti S a vyšší 
b) drezurních úlohách stupně S – jezdec, který v letech 2021 a 2022 nestartoval v drezurních 

úlohách obtížnosti ST a vyšší 
c) drezurních úlohách stupně ST – jezdec startující prvním rokem v tomto stupni obtížnosti 

nebo pokud v roce 2021 a 2022 měl jezdec v této obtížnosti celkem maximálně 3 starty 
 

2. ŽEBŘÍČKY A SYSTÉM BODOVÁNÍ SJL: 
 
Bodování a vyhodnocení v jednotlivých kategoriích je společné pro jezdce na velkých koních i na 
pony. 
 
 
Za umístění v bodované úloze si jezdci Středočeské oblasti připisují body dle následujícího klíče: 

a) V úlohách dle bodů 1a) těchto pravidel se do žebříčku započte výsledek (procenta) 
bodujícího jezdce vynásobený koeficientem 1. 



                                                                                  
b) V úlohách dle bodů 1b) těchto pravidel se do žebříčku započte výsledek (procenta) 

bodujícího jezdce vynásobený koeficientem 1,02. 
c) V úloze dle bodu 1c) těchto pravidel se do žebříčku započte výsledek (procenta) bodujícího 

jezdce vynásobený koeficientem 1,03. 
 

Dle podmínek v bodě 1/ může jezdec bodovat v rámci jednoho kvalifikačního dne ve více 
skupinách ve své kategorii. Z každého závodního kvalifikačního dne se podle hodnocení výše 
započítává jezdci pouze jeden (nejlepší) výsledek, a to i v případě výsledků s více koňmi.   
 
Například junior může bodovat současně dle bodu 1a) i dle bodu 1b). Pokud jede ve stejný den 
úlohu obtížnosti L i úlohu obtížnosti S a splňuje podmínky obou skupin, bude mu započítán lepší 
výsledek z daného dne. 

 
Celkový výsledek SJL jezdce je vypočítán jako průměr z minimálně 4 a maximálně 6 nejlepších 
výsledků odjetých kvalifikačních kol.  Pro uvedení ve finálním žebříčku musí jezdec minimálně 4x 
bodovat na třech různých místech v oblasti B nebo A (Praha) v jezdecké sezoně 2023, a to 
nejpozději do 31.10.2023. 
 
Průběžné žebříčky budou uveřejněny na webu oblasti  www.stredoceskajezdeckaliga.cz  a 
minimálně 1x za měsíc aktualizovány. 

 
3. VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ DLE ŽEBŘÍČKU SJL: 

 
Vyhodnocení všech kvalifikačních kol dle umístění v celkovém žebříčku proběhne na galavečeru 
oblasti, a bude dle pořadí v celkovém žebříčku. Pořadí se stanoví podle nejvyššího průměru z 
minimálně 4 a maximálně 6 nejlépe hodnocených výsledků jezdce v dané kategorii, získaných na 
kvalifikačních závodech. 
Vyhodnoceno bude pět nejlépe umístěných v každé kategorii v případě, že počet bodujících 
v žebříčku překročí počet 10, pokud bude méně, budou vyhodnoceni tři nejlépe umístění. 
Vyhodnocení obdrží trofeje a finanční ceny (děti a junioři formou poukázek). 

 
4. JEDNOTLIVÁ KOLA 2023 

 
Výsledky budou započítány ze všech soutěží odpovídající stupně obtížnosti, které budou pořádány 
subjekty registrovanými pod Středočeskou a Pražskou oblastí v sezoně 2023, a to nejpozději do 
31.10.2023. 
Do výsledků nebudou započítány soutěže ze závodu MČR a mezinárodních závodů. Dále Českého 
drezurního poháru, Českého drezurního poháru pony, Oblastního mistrovství a Národního poháru 
(šampionátu) – s výjimkou samostatných otevřených soutěží daných závodů (tzn. nebudou se 
započítávat soutěže, které jsou současně mistrovské/pohárové i otevřené).  

 
5. ADMINISTRÁTOR SERIÁLU 

 
Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech a průběžným vedením bodového žebříčku je 
pověřena Lucie Korejsová, e-mail: lucie.korejsova@gmail.com   
 



                                                                                  
Garantem SJL drezura (pravidla a konzultace) je pověřena také Lucie Korejsová, e-mail: 
lucie.korejsova@gmail.com , tel: 604 251 789 

 
Informace, pravidla i průběžné přehledy žebříčků naleznete na 

SJL www.stredoceskajezdeckaliga.cz 


