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Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski

Cykl JGPWP – Edycja 2014 składa się z następujących Etapów:
Etap
Etap
Etap
Etap
Etap

I
II
III
IV
V

-

Grand Prix CSIO *** Sopot - 8 czerwca 2014
Grand Prix CSI *** Poznań -15 czerwca 2014
Dwunawrotowy Finał MP Seniorów Warka – 6 lipca 2014
Grand Prix CSI** Ciekocinko CSI ** - 10 sierpnia 2014
Finał JGPWP - Grand Prix CSI *** Ciekocinko - 17 sierpnia 2014

W każdym etapie cyklu JGPWP zawodnicy polscy za pierwsze 10 miejsc otrzymują punkty
bonifikacyjne do klasyfikacji Rankingu JGPWP w skali od 10 do 1. W Finale JGPWP ilość
zdobytych punktów jest pomnożona przez 2. Końcowe notowanie Rankingu JGPWP będzie
obejmować tylko tych zawodników, którzy wystartują w ostatnich zawodach cyklu JGPWP
- w CSI*** Ciekocinko 14-17.08.2014 r. Pozostali zawodnicy nie będą sklasyfikowani
w końcowym notowaniu Rankingu JGPWP .

W I Nawrocie każdego etapu cyklu JGPWP liczba startujących wynosi nie więcej niż 60.
W drugim nawrocie w kolejności odwrotnej do klasyfikacji po pierwszym nawrocie, może
wystartować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25% uczestników pierwszego nawrotu, przy
czym w przypadku większej liczby bezbłędnych przebiegów - startują wszyscy
z bezbłędnymi przebiegami. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje najmniejsza
liczba punktów karnych uzyskanych w obu nawrotach i najszybszy czas przebiegu
w drugim nawrocie. O miejscach zawodników, którzy nie zakwalifikowali się do II nawrotu
decyduje najmniejsza liczba punktów karnych i najszybszy czas przebiegu.

Klasyfikację poszczególnych etapów JGPWP wyłania się spośród kolejnych miejsc zajętych
przez Polaków. W przypadku miejsca ex-aequo o wyższym miejscu decyduje wyższa
pozycja w aktualnym notowaniu Rankingu PZJ. Gdy to nie przyniesie rozstrzygnięcia –
decydują bezpośrednie kolejne poprzednie notowania Rankingu PZJ – aż do skutku.

Zwycięzcą dorocznej edycji cyklu JGPWP zostaje zawodnik, który uzyskał w klasyfikacji
końcowej Rankingu JGPWP największą liczbę punktów bonifikacyjnych. W przypadku
równej liczby punktów na jakiejkolwiek pozycji o ostatecznej kolejności zadecyduje
wyższe miejsce w finale cyklu. Jeżeli i to nie będzie rozstrzygające decydować będą
wyniki kolejnych bezpośrednio wcześniejszych konfrontacji tych zawodników
w poprzednich etapach cyklu.
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