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.
Jezdci v rámci JJL sbírají body, viz tabulka níže. 10 nejlepších jezdců po posledním kole JJL
postoupí do Finále, které se pojede na prostředních výškách každé kategorie: Amatéři – 100
cm, Junioři 115 cm, Senioři 120 cm a bude se konat na konci sezony v Našiměřicích. Umístění
ve finále bude znamenat i celkové umístění v rámci JJL. Jezdec, který nasbírá během sezony
nejvíce bodů se stane vítězem Poháru Jihomoravské oblasti 2020.
Prvních 5 umístěných v rámci JJL a vítěz poháru Jihomoravské oblasti budou dodatečně oceněni
na Galavečeru Jihomoravské oblasti.

Seznam závodů JJL pro rok 2020:
23.5.
31.5.
6.6.
13.6.
21.6.
5.7.
11.7.
18.7. – 19.7.
25.7.

Brno – Veveří
Brno – Panská Lícha
Brno – Veveří
Našiměřice
Nemojany
Brno – Panská Lícha
Brno – Veveří
Našiměřice
Brno – Veveří

1.8. – 2.8.
15.8.
21. – 23.8.
30.8.
5.9.
13.9.
19.9.
26.9. – 27.9.
3.10. – 4.10.

Brno – Panská Lícha
Brno – Veveří
Našiměřice
Popice
Brno – Veveří
Brno – Panská Lícha
Brno – Veveří
Brno – Panská Lícha
Našiměřice – Finále

JJL se řadí do celkem 3 kategorií:

Junioři: kategorie jezdců do 18 let.
Senioři: neomezená kategorie.
Amatéři: kategorie pouze pro jezdce, kteří v sezonách 2018 a 2019 startovali v soutěžích do výšky
maximálně 120 cm.

Každý jezdec se může přihlásit pouze do 1 kategorie a nemůže během sezony kategorii změnit.
První 3 umístění v rámci každého kvalifikačního kola JJL dostanou floty JJL.

Soutěž započítaná do JJL musí být vždy řádně označena na startovních a výsledkových listinách a v
propozicích. Pro každou kategorii může být vypsaná za den pouze jedna soutěž v rámci závodů,
kterou určí pořadatel daných závodů a v rámci jedné rámcové soutěže se může vypsat pouze jedno
kvalifikační kolo. Tedy dvoudenní závody můžou mít 2 kvalifikační kola pro každou kategorii,
jednodenní jedno atd (při např. 3denních závodech tudíž není povinností pořadatele vypsat během
závodů 3 kola JJL). Rámcová soutěž, při které se pojede kvalifikační kolo dané kategorie, ale musí
splňovat podmínky pro danou kategorii, viz tato pravidla.

Amatéři:

90 cm, 100 cm, 110 cm

Junioři:

110 cm, 115 cm, 120 cm

Senioři:

115 cm, 120 cm, 125 cm

Body se udělují podle stupně obtížnosti, viz tabulka. Výšku soutěže pro dané kolo určí
pořadatel, musí ale odpovídat stupni obtížnost pro danou kategorii.

Amatéři
Body

Junioři
Body

Senioři
Body

90 cm
15b. (1. místo) 1b. (15 místo)
110 cm
15b. (1. místo) 1b. (15 místo)
115 cm
15b. (1. místo) 1b. (15 místo)

100 cm
17b. (1. místo) 3b. (15 místo)
115 cm
17b. (1. místo) 3b. (15 místo)
120 cm
17b. (1. místo) 3b. (15 místo)

110 cm
19b. (1. místo) 5b. (15 místo)
120 cm
19b. (1. místo) 5b. (15 místo)
125 cm
19b. (1. místo) 5b. (15 místo)

Pokud bude mít jezdec v soutěži 2 nebo 3 koně, bude bodovat pouze s jedním a to tím, který
se umístil nejlíp. Je-li jezdec vyloučen, nemůže získat žádný bod.

Specifický závod, konaný 3.10. – 4.10. při posledním kole při dvoudenních závodech na konci
sezony v Našiměřicích.
První den se pojede poslední kvalifikační kolo v každé kategorii. Body za umístění se v tomto
kole zdvojnásobují, viz tabulka bodů výše krát dvě.
Druhý den následuje Finále JJL pro 10 nejlepších jezdců z celé sezony v každé kategorii.
Umístí-li se někteří jezdci shodně na posledním postupujícím místě, postoupí tito všichni do
Finále JJL.
Pokud některý jezdec, který se kvalifikuje do Finále JJL, svou účast v sobotu po posledním
kole do skončení uzávěrky pro Finále JJL nepotvrdí, jeho místo připadne dalšímu jezdci
v pořadí umístěnému pod čárou. Uzávěrku určí pořadatel.
Finále JJL se pojede na prostředních výškách dané kategorie. Bude se jednat o klasickou
soutěž s rozeskakováním dle čl. 238.1.2. Půjde tedy o soutěže: Amatéři – Z, Junioři L* a
Senioři L**. Výsledek Finále JJL bude současně výsledek celé JJL v dané kategorii.
Jezdci při finále obdrží floty. Peněžité výhry budou vyplaceny jezdcům na jejich účet
dodatečně. Hlavní ocenění a poháry následně obdrží při vyhlášení na Galavečeru
Jihomoravské oblasti.

Ceny za umístění ve Finále JJL:
Amatéři:

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

Junioři:

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

Senioři:

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

Schváleno OV JMO 4. 3. 2020

