
 

 
ADEN Královická jezdecká liga 2022 

 
Královická jezdecká liga je celoročně vyhodnocovaný žebříček jezdců v areálu Jezdeckého 
centra Královický dvůr, podporující kombinaci dvou disciplín patřících pod hlavičku České 
jezdecké federace, a to drezury a parkurového skákání. Cílem tohoto žebříčku je zlepšení 
jezdecké připravenosti jezdců v rámci uvedených disciplín. 
 

Pravidla žebříčku: 
 Do žebříčku se započítávají drezurní a skokové soutěže označené v Jezdeckém 

informačním systému jako závody ADEN Královická jezdecká liga, které se konají 
v areálu JC Královický dvůr v termínu od 16. 4. do 2. 10. 2022. 

 Žebříček je přístupný jezdcům s platnou licencí ČJF včetně pony.  

 Jezdec může být klasifikován pouze v jedné kategorii, a to dle svého věku v roce 2022. 

 Výjimku tvoří jezdci ve věku do 16 let, kteří mohou být klasifikováni i v kategorii pony. 

 Jezdec může být klasifikován v obou disciplínách. 

 Drezurní a skokový žebříček jsou tvořeny samostatně a vzájemně se nekombinují. 

 Aby jezdec mohl být klasifikován v konečném žebříčku, musí se zúčastnit alespoň dvou 
kvalifikačních kol a následně finálového mítinku.  

 Při finálovém mítinku jezdec může startovat v obou disciplínách (drezura, skoky). 
 

 Kategorie žebříčku pro: 
Pony:   8 – 10 let 
   11 – 13 let 
   14 – 16 let 
 
Velké koně:  11 – 15 let 
   16 – 18 let 

Bodování:  
V každé soutěži boduje pět nejlepších jezdců v každé kategorii.  
Pokud má jezdec v první pětici více koní, započítá se mu nejlepší výsledek v soutěži a body 
se posouvají na další místa.  
Z každého závodního dne se jezdci do žebříčku započítá jeden nejlepší výsledek.  



Bodové příděly: 
 
Kategorie  Obtížnost   Koeficient 
Skoky: 
Pony:   ZP a ZLP   1 bod 
   LP a SP   2 body 
Velké koně:  ZM, Z a ZL   1 bod 
   L    1,5 bodu 
   S    2 body 
Drezura: 
Pony:   Z    1 bod 
   DU-B    1,5 bodu 
   L    2 body 
Velké koně:  Z    1 bod 
   L    1,5 bodu 
   S    2 body 

 
(první v kategorii bere 5 x body dle koeficientu, druhý 4 x, třetí 3 x, čtvrtý 2 x, pátý 1 x) 
 

Finále: 
Do finále se kvalifikuje jezdec, který se zúčastnil alespoň dvou kvalifikačních kol. Při 
finálovém mítinku se dvojnásobek bodů nerozděluje!! 
 
Drezura – finálové úlohy: 
Pony:   8 – 10 let  úloha Z1 
   11 – 13 let  úloha DÚ-A 
   14 – 16 let  úloha DD 
 
Velké koně:  11 – 15 let  úloha DÚ-A 
   16 – 18 let  úloha DD 
 

Celkové vyhodnocení: 
Jezdec musí startovat na finálovém mítinku, který se uskuteční 1. - 2. 10. 2022 (změny 
vyhrazeny – viz JIS).  
O konečném pořadí Královické jezdecké ligy ve všech kategoriích rozhodne konečný 
bodový příděl po finálovém mítinku. Jezdec s nejvyšším bodovým ziskem se stává vítězem 
ve své kategorii. 
V případě rovnosti bodů na prvních pěti dekorovaných místech každé kategorie, 
rozhoduje o konečném pořadí vyšší bodový příděl v rámci finálového mítinku.  
 

  



Ceny: 
V každé kategorii bude dekorováno pět nejlépe umístěných jezdců. Dekorování 
jednotlivých kategorií proběhne v rámci finálového mítinku. Celkové finanční a věcné 
ceny ve všech kategoriích konečného hodnocení Královické jezdecké ligy budou 
minimálně ve výši 150 000,- Kč.  
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