
   

 

Tisková informace: Lysá nad Labem – 8. 11. 2017 

ZIMNÍ JEZDECKÁ LIGA KLUBŮ ČJF NOVINKOU SEZONY 2018 

Ruku v ruce s 5. ročníkem Zimního Jezdeckého poháru ČJF přichází novinka v podobě 
bodování do žebříčku klubů pod názvem Zimní Jezdecká liga ČJF 2018. Zástupci tří 
nejlepších klubů z parkurového a vozatajského bodování budou v závěru túry oceněni… 

 

Princip nového ligového žebříčku, který zvýší atraktivitu soutěží zimní túry, je jednoduchý. Jezdec 
účastnící se soutěže zařazené do seriálu Zimního Jezdeckého poháru ČJF může získat body nejen pro 
sebe do tradičního hodnocení jednotlivých kategorií, ale také pro klub, za který závodí. 

 

Body do hodnocení ligy získává v každé započítávané soutěži pouze nejlepší jezdec konkrétního 
subjektu ČJF. Ze započítávané soutěže budou přičteny do tabulky body pouze deseti nejlepším 
klubům podle klíče, který je uveden v pravidlech schválených Výkonným výborem ČJF.  

 

V případě, že se na 1. až 10. příčce umístí více jezdců reprezentující stejný klub, další bodované pozice 
se posouvají automaticky na následující nejlépe umístěné jezdce z jiných subjektů, které ještě v dané 
soutěži do žebříčku „Zimní Jezdecká liga ČJF 2018“ nebodovaly. 

 

V závěru celého seriálu budou vyhodnoceny tři nejlepší kluby v parkurovém skákání a tři ve spřežení. 
Současně budou oceněny finanční prémií.  

 

Klání klubů má za cíl obohatit seriál Zimního Jezdeckého poháru ČJF o další soutěžící, kteří se mohou 
zapojit se svými oddílovými kolegy a přispět tak svými výsledky k co nejlepšímu postavení v žebříčku 
ligy. 

 

Jednotlivá pohárová kola, z nichž bude žebříček ligy tvořen, kopírují kalendář Zimního Jezdeckého 
poháru ČJF. Konají se v níže uvedených termínech. Pravidla Zimní Jezdecké ligy ČJF a Zimního 
Jezdeckého poháru ČJF, ale také další podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz.  

 



   
 

TERMÍNOVÁ LISTINA ZIMNÍHO JEZDECKÉHO POHÁRU ČJF 2018: 

27. ledna – Hradištko – spřežení 

3. února – Královice – skoky 

10. února – Slatiňany – spřežení 

17. února – Hradištko – skoky 

18. února – Brno VFU – spřežení 

24. února – Královice – skoky 

25. února – Královice – spřežení 

3. března – Tlumačov – skoky 

4. března – Tlumačov – spřežení 

10. března – Hradištko – skoky 

11. března – Hradištko – spřežení 

21. – 25. března – Lysá nad Labem – Jezdecký festival 

 

Kontakt: Josef Malinovský (PR manager Zimního Jezdeckého poháru ČJF), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


