
Stredoslovenský drezúrny pohár 2016 
 

PRAVIDLÁ 
 

V sezóne 2016 budú v rámci Stredoslovenského drezúrneho pohára prideľované body na základe dole uvedeného 

kľúča. Do hodnotenia budú započítané výsledky zo všetkých predložených výsledkových listín ( z domácich ako aj 

zahraničných pretekov ) od 1.11.2015 do 31.10.2016. 

Organizátorom súťaže je Slovenská jazdecká federácia - stredoslovenská oblasť (SJF-SSO) ako organizačná zložka 

SJF. 

V súťaži môže byť v príslušnej kategórií oficiálne vyhodnocovaný: 

- Každý jazdec, ktorý je členom členského subjektu SJF – SSO 

 

Vyhodnocovať sa budú nasledovné kategórie: 

1. Jazdec roka : jedná sa o súťaž jazdcov, pričom jazdcovi sa započítava 10 najlepších výsledkov zo všetkých 

súťaží na všetkých koňoch, na ktorých v sezóne štartoval 

 Kategória seniori – najúspešnejším seniorom sa stáva ten jazdec, ktorý získa najvyšší počet bodov 

z 10 najlepších výsledkov v súťažiach stupňa „S“ a vyšších na všetkých koňoch, na ktorých 

v sezóne štartoval 

 Kategória mladí jazdci - najúspešnejším mladým jazdcom sa stáva ten jazdec, ktorý získa najvyšší 

počet bodov z 10 najlepších výsledkov v súťažiach stupňa „L“ a vyšších na všetkých koňoch, na 

ktorých v sezóne štartoval 

 Kategória juniori - najúspešnejším juniorom sa stáva ten jazdec, ktorý získa najvyšší počet bodov 

z 10 najlepších výsledkov v súťažiach stupňa „L“ a vyšších na všetkých koňoch, na ktorých v sezóne 

štartoval 

 Kategória deti  - najúspešnejším dieťaťom sa stáva ten jazdec, ktorý získa najvyšší počet bodov 

z 10 najlepších výsledkov v súťažiach stupňa „Z“ a vyšších na všetkých koňoch, na ktorých 

v sezóne štartoval 

 Kategória little (bez rozdielu veku) - najúspešnejším jazdcom sa stáva ten jazdec, ktorý získa 

najvyšší počet bodov z 10 najlepších výsledkov v súťažiach stupňa „Z“ a vyšších na všetkých 

koňoch, na ktorých v sezóne štartoval. V kategórií little môže štartovať jazdec a kôň, ktorý nešiel 

drezúrnu úlohu stupňa „S“  vyššiu. Do tejto kategórie sa jazdec musí prihlásiť pred absolvovaním 

prvých pretekov v sezóne na mail balazovajana36@gmail.com V prípade ak pôjde v sezóne úlohu 

stupňa „S“ a vyššiu bude z kategórie little vyradený a návrat nebude možný. 

 

2. Drezúrny kôň roka:  najúspešnejším koňom roka bude vyhlásený kôň, ktorý získa najvyšší počet bodov 

z 10 najlepších výsledkov v súťažiach na všetkých stupňoch obtiažnosti. 

3. Mladý drezúrny kôň roka: najúspešnejšími mladými koňmi roka (4.,5.,6.r) budú vyhlásené kone, ktoré 

získajú najvyšší počet bodov zo súťaží na všetkých stupňoch obtiažnosti. Bude vyhodnotený najúspešnejší  

4-ročný, 5-ročný a 6-ročný kôň, ak v danej kategórií budú minimálne 3 kone, ak nie, bude vyhodnotený 1 

mladý kôň roka. 

4. Najúspešnejší klub: Najúspešnejším klubom roka bude vyhlásený ten klub, ktorého jazdci dosiahnu 

v sezóne najvyšší celkový počet bodov zo všetkých súťaží na všetkých stupňoch obtiažnosti. 

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov z vyšších súťaží. Do hodnotenia budú zaradené výsledky 

predložené na oficiálnych výsledkových listinách. 

Spracovanie výsledkov do rebríčka bude realizovať  (od 22.7.2016) Jana Balážová. Výsledky je potrebné dodávať 

na emailovú adresu: balazovajana36@gmail.com 
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Bodovacia tabuľka: 

V prípade hodnotenia úlohy jednou známkou sa táto známka prepočíta na percentá, napr.: 

Hodnotenie 6,4 bodu = 64%, 5,2 bodu = 52% 

(dôvodom je skutočnosť, že niektoré programy na spracovanie výsledkov tento prepočet robia automaticky) 

 

bodovacia tabuľka – hodnotenie úloh v percentách 

 

obtiažnosť 50,1-51,1 51,11-54,1 54,11-57,1 57,11-60,1 60,11-63,1 63,11-66,1 66,11-69,1 69,11-72,1 72,11-75,1 od 75,11 

Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ST 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 


