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1. Do Poháru Jezdectví 2015 (dále jen „žebříček“) se automaticky kvalifikují všichni jezdci s platnou 
licencí ČJF. 
 
2. 1 
Body do žebříčku se získávají ve skokových a drezurních soutěžích:  
- stupňů obtížnosti ST, T a TT u soutěží konaných na území ČR, pokud v nich dokončí alespoň pět 
různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů. 
- odpovídajících našim stupňům obtížnosti ST, T a TT u soutěží konaných v zahraničí, pokud v nich 
dokončí alespoň pět různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů. 
 
2.2 
Body do žebříčku se získávají v soutěžích všestrannosti: 
- stupňů obtížnosti S, ST, T a TT u soutěží všestrannosti konaných na území ČR, pokud v nich dokončí 
alespoň pět různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů 
- odpovídajících našim stupňům obtížnosti S, ST, T a TT u soutěží konaných v zahraničí, pokud v nich 
dokončí alespoň pět různých jezdců z nejméně třech rozdílných jezdeckých klubů. 
 
3. Podmínkou započtení domácích i zahraničních výsledků je jejich doložitelnost oficiální výsledkovou 
listinou potvrzenou pořadateli závodů nebo existence elektronické verze výsledkové listiny na 
oficiálních internetových stránkách pořadatele (event. osoby pověřené zpracováním výsledků) nebo 
příslušné národní federace.  
 
4. Do žebříčku se nezapočítávají skokové výsledky horší než 12 trestných bodů, drezurní výsledky 
horší než 60 % a výsledky ze soutěží všestrannosti horší než 99 bodů. Dále se do žebříčku skokových 
jezdců nezapočítávají výsledky z rozeskakování a z finálových zkrácených parkurů. 
 
5. Výsledek jezdce v soutěži se přepočte na body do žebříčku podle přepočtových tabulek a 
koeficientů. 
 
6. V jednom kalendářním roce se každému jezdci započítává do skokového žebříčku maximálně 30 
nejlepších výsledků, do drezurního žebříčku maximálně 10 nejlepších výsledků a do žebříčku 
všestrannosti maximálně 7 nejlepších výsledků. 
 
7. Vítězem Poháru Jezdectví v příslušném roce se stane jezdec, který má k 31. 12. nejvíce bodů. V 
případě rovnosti bodů na prvním, druhém nebo třetím místě rozhoduje počet započtených startů na 
vyšší úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pohár Jezdectví 2015 – skoky 
 
Stupeň soutěže  ST* ST** T* T** T*** 
Body za 0 tr. b.  80 120 160 200 240 
Za každý 1 tr. b.  -10 b. -10 b. -10 b. -10 b. -10 b. 
 
Koeficienty pro vybrané soutěže: 
. zk MČR CSI O W * ME MS OH 
k: 1 +0,1 +0,1 +0,05 +0,05 +0,05 +0,5 +0,6 +0,6 
 
Vysvětlivky: 
k = koeficient  
zk = základní koeficient 
 
MČR = mistrovství ČR 
CSI = mezinárodní skokové závody  
O = CSI se soutěží Poháru národů 
W = CSI se soutěží Světového poháru 
* = označení mezinárodních závodů počtem hvězdiček 
ME = mistrovství Evropy 
MS = mistrovství světa 
OH = olympijské hry 
 
Orientační přepočtová tabulka (při základním koeficientu): 
Tr. body 0 1 4 8 12 
ST*  80 70 40 0 0 
ST**  120 110 80 40 0 
T*  160 150 120 80 40 
T**  200 190 160 120 80 
T***  240 230 200 160 120 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pohár Jezdectví 2015 – drezura 
 
Body v soutěžích ST = C% x k 
Body v soutěžích T = C% x k 
Body v soutěžích TT = C% x k 
 
C% = výsledek v % zaokrouhlený na celé číslo 
k = koeficient 
 
Koeficienty pro soutěže: 
  ST T TT 
zk: 0,95 1 1,05 
 
  zk  MČR CDI W * ME MS OH 
k: 1 (0,95/1,05) +0,1 +0,1 +0,05 +0,05 +0,5 +0,6 +0,6 
 
 
Vysvětlivky: 
zk = základní koeficient  
MČR = mistrovství ČR 
CDI = mezinárodní drezurní závody  
W = CDI se soutěží Světového poháru  
* = označení mezinárodních závodů počtem hvězdiček  
ME = mistrovství Evropy  
MS = mistrovství světa  
OH = olympijské hry  
 
Orientační přepočtová tabulka (při základním koeficientu): 
Výsledek v %  58 % 60 % 65 % 70 % 75 % 
ST  55,1 57 61,75 66,5 71,25 
T  58 60 65 70 75 
TT  60,9 63 68,25 73,5 78,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pohár Jezdectví 2015 – všestrannost 
 
Body v soutěžích S, ST, T a TT = 100 – dosažené trestné body v soutěži x (zk + k) 
Výsledek se zokrouhlí na 1 desetinné místo matematicky 
 
Koeficienty pro soutěže: 
zk: S  ST T TT  
 1 1,2 1,4 1,6 
 
k: ostatní MČR CIC CCI W ME MS OH 
 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 
 
Vysvětlivky: 
zk = základní koeficient dle obtížnosti soutěže 
k = koeficient dle typu soutěže 
MČR = mistrovství ČR 
CIC nebo CCI = mezinárodní závody ve všestrannosti 
W = soutěže Světového poháru  
ME = mistrovství Evropy  
MS = mistrovství světa  
OH = olympijské hry  
 


