
   

Středočeská jezdecká liga (SJL) 

VŠESTRANNOST VELCÍ KONĚ A PONY 
 

Pořadatel SJL 2023: Středočeská oblast ČJF 
Garant: OV Středočeské oblasti ČJF (zodpovídá za obsah pravidel a formu vyhodnocení, má 
právo měnit a upravovat) 
Cíl: motivace a podpora jezdců oblasti B účastnících se soutěží nižší a střední obtížnosti 
 
 

1. KATEGORIE, OBTÍŽNOSTI BODOVANÝCH SOUTĚŽÍ, OMEZENÍ ÚČASTI SJL 

Seriál je přístupný jezdcům registrovaným v subjektech Středočeské oblasti, kteří v letech 
2021 a 2022 nedokončili soutěž stupně S a vyšší (pro pony soutěž stupně SP/Z a vyšší). 
 
Kategorie: 

 Jezdec na pony 10-16 let soutěže ZLP 

 Jezdec do 18 let soutěže ZK a Z 

 Jezdec nad 18 let soutěže Z a ZL 
 

2. ŽEBŘÍČKY A SYSTÉM BODOVÁNÍ SJL 

I. V jedné soutěži může bodovat jezdec jen s jedním koněm. V případě, že má v soutěži 
koní více, body získá za nejlepší umístění. 

 

II. Za umístění v jednotlivých soutěžích získávají dvojice body v závislosti na počtu 
přihlášených středočeských dvojic po uzavření startovní listiny, kdy vítěz získává tolik 
bodů, kolik v dané soutěži odstartuje středočeských účastníků a další umístění obdrží 
vždy o bod méně. 

 

III. Za umístění v soutěži s vyšším stupněm obtížnosti, než je pro danou kategorii 
stanoven, budou uděleny body s koeficientem 1,2. Za umístění v soutěži s nižším 
stupněm obtížnosti, než je pro danou kategorii stanoven, budou uděleny body 
s koeficientem 0,8. 

 

IV. O konečném pořadí výsledků rozhodne součet bodů ze všech dokončených kol. 
V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí lepší umístění ve výkonnostním žebříčku 
ČJF. 

 
3. VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ DLE ŽEBŘÍČKU SJL 

Vyhodnocení seriálu dle umístění v celkovém žebříčku proběhne na galavečeru oblasti. 
Vyhodnoceno bude pět nejlépe umístěných v každé kategorii. V případě, že počet jezdců 
v žebříčku bude nižší než 10, 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 kompletních soutěží (drezurní, terénní i skoková 
zkouška), uspořádaných v rámci národních závodů pod hlavičkou ČJF, a to nejpozději do 
31. 10. 2023. 
 
Výsledky ze soutěží uspořádaných v rámci MČR nebudou započítány. 
 

 
5. ADMINISTRÁTOR SERIÁLU 

Evidencí umístěných jezdců v kvalifikačních kolech, průběžným vedením bodového 
žebříčku a garantem dané disciplíny je Jan Štván, e-mail: bartuvdvur@gmail.com, tel.: 
737359106. Informace, pravidla i průběžné přehledy žebříčků naleznete na SJL 
www.stredoceskajezdeckaliga.cz 


