JIHOMORAVSKÁ JEZDECKÁ
LIGA
2021
DREZURA
Je soutěž pořádaná Jihomoravskou oblastí ČJF, jako seriál soutěží na kolbištích po Jižní
Moravě. Do soutěže se může přihlásit pouze jezdec s platnou jezdeckou licencí registrovanou
v subjektu Jihomoravské oblasti.
!!! Aby se Jezdec mohl zúčastnit Jihomoravské jezdecké ligy (dále jen JJL), musí se před prvním
startem v soutěži zaregistrovat do JJL v Jezdeckém informačním systému ČJF (JIS)!!! Pokud se
jezdec do JJL nezaregistruje, nemůže v soutěži bodovat a jeho výsledek se v daném kole do JJL
nebude započítávat ani když se do soutěže přihlásí později. Body budou jezdci naskakovat až v
soutěžích po registraci.

Seznam závodů JJL pro rok 2021:
23.5.
12.6. – 13.6.
4.7.
28. – 29.8.
3.10.

Brno – Panská Lícha
Brno – Panská Lícha
Brno – Panská Lícha
Brno – Panská Lícha
Brno – Panská Lícha

Pozn: kalendář se může kvůli pandemii koronaviru Covid 19 během sezony změnit.

KATEGORIE
Amatéři: Kategorie jezdců, kteří v sezonách 2018 – 2020 nestartovali v soutěžích S a vyšších
(tedy jezdci, kteří startovali v soutěži max. L)
Děti na velkých koních, děti a junioři na pony: kategorie jezdců do 14 let na velkých koních, a
jezdců na pony do 16 let
Junioři, mladí jezdci, U25: kategorie jezdců do 25 let.
Senioři: neomezená kategorie

Každý jezdec se může přihlásit pouze do 1 kategorie a nemůže během sezony kategorii změnit.
Soutěž započítaná do JJ Ligy musí být vždy řádně označena v rozpisu, na startovních a
výsledkových listinách. Na každých závodech se může započítávat více úloh v každé kategorii.

STUPNĚ OBTÍŽNOSTI PRO JEDNOTLIVÁ KOLA
Amatéři: Z, L
Děti a jezdci na pony: P, Z, L
Junioři, mladí jezdci, U25: L, S, ST
Senioři: S, ST, T, TT

Body se udělují podle získaných procent, viz tabulka. Body se následně přepočítají dle
koeficientu, viz tabulka koeficientu obtížnosti.

Do 50% 50,00% 53,00% 56,00% 58,00% 60,00% 63,00% 66,00% 68,00% Nad 70%
52,99% 55,99% 57,99% 59,99% 62,99% 65,99% 67,99% 69,00%
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

Koeficienty obtížnosti:
drezurní úlohy st. ST – 1,2
drezurní úlohy st. T – 1,3
drezurní úlohy st. TT – 1,5

Celkové pořadí v JJL se stanoví podle získaných bodů.
Pokud bude mít jezdec v soutěži 2, nebo 3 koně, bude bodovat pouze s jedním a to tím, který se
umístil nejlíp.
Vyhodnocení proběhne na Galavečeru Jihomoravské oblasti.

Ceny za umístění v JJL:
Děti na velkých koních, děti a junioři na pony: věcné ceny
Amatéři:

12000,- Kč (5000, 3000, 2000, 1000, 1000)

Junioři, mladí jezdci a U25: 12000,- Kč (5000, 3000, 2000, 1000, 1000)
Senioři:

12000,- Kč (5000, 3000, 2000, 1000, 1000)

Schváleno OV JMO 3. 5. 2021

