POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO
EKSTRALIGA ŻUŻLOWA SP. Z O.O.

REGULAMINY
I KALENDARZ
SPORTU ŻUŻLOWEGO
NA 2014 ROK

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

WYKAZ REGULAMINÓW I PRZEPISÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSKIM SPORCIE ŻUŻLOWYM
A. ZAWODY KRAJOWE
REGULAMIN ZAWODÓW MOTOCYKLOWYCH NA TORACH ŻUŻLOWYCH
STRC (Standards for Track Racing Circuits). Mies 2014 FIM. (Normy dla Torów
do Wyścigów Torowych)
TRACK RACING TECHNICAL RULES (Including Motoball). Mies 2014 FIM.
(Regulamin Techniczny do Wyścigów Torowych (łącznie z piłką motocyklową))
ANTI-DOPING CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Antydopingowy)
REGULAMIN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ W SPORCIE ŻUŻLOWYM
REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZM
PRZEPISY DYSCYPLINARNE SPORTU ŻUŻLOWEGO
REGULAMIN NABORU I SZKOLENIA ADEPTÓW
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DMP (obowiązuje w meczach
Ekstraligi)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI (obowiązuje w meczach
DM I Ligi)
REGULAMIN OCHRONY ŚRODOWISKA W SPORTACH MOTOROWYCH
REGULAMIN MEDYCZNY PZM
Uchwały i zarządzenia ZG PZM
Uchwały, zarządzenia i postanowienia SE wydane na podstawie obowiązujących umów oraz delegacji zawartych w przepisach niniejszego regulaminu
REGULAMIN REKLAMOWY (obowiązuje w meczach Ekstraligi)
Kodeks Etyki Sędziów Sportu Żużlowego
Regulaminy, uzupełnienia i zmiany do regulaminów publikowane w Komunikatach GKSŻ oraz SE
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B. ZAWODY MIĘDZYNARODOWE
SPORTING CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Sportowy FIM)
TRACK RACING RULES. Mies 2014 FIM. (Przepisy Wyścigów Torowych)
STRC. (Standards for Track Racing Circuits). Mies 2014 FIM. (Normy dla Torów
do Wyścigów Torowych).
TRACK RACING TECHNICAL RULES (Including Motoball). Mies 2014 FIM.
(Regulamin Techniczny do Wyścigów Torowych (łącznie z piłką motocyklową)).
MEDICAL CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Medyczny).
ANTI-DOPING CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Antydopingowy).
ENVIRONMENTAL CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Ochrony Środowiska).
DISCIPLINARY and ARBITRATION CODE. Mies 2014 FIM. (Kodeks Dyscyplinarny i Arbitrażowy).
FIM ANNUAIRE 2014. Mies 2014 FIM. (Rocznik FIM 2014 - zawiera przepisy
uzupełniające do kodeksu sportowego, taryfy i cenniki).
FIM Europe SPORTING CODE. (Kodeks Sportowy)
FIM Europe DISCIPLINARY and ARBITRATION CODE. (Kodeks Dyscyplinarny
i Arbitrażowy).
FIM Europe ANNUAIRE 2014 YEARBOOK. (Rocznik FIM Europe 2014 zawiera przepisy uzupełniające do kodeksu sportowego, taryfy i cenniki).

1. Prawo interpretacji i właściwej wykładni regulaminów regulujących uprawnienie
sportu żużlowego w Polsce - z wyłączeniem przepisów regulujących rozgrywki
zarządzane przez SE - przysługuje GKSŻ.
2. GKSŻ ma prawo podejmowania dodatkowych uchwał we wszystkich przypadkach
nie ujętych w regulaminach sportu żużlowego.
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SŁOWNIK
akronimów, terminów, definicji i skrótów używanych i obowiązujących
we wszystkich Regulaminach Sportu Żużlowego

A
adept - osoba pobierająca naukę w szkółce żużlowej w zakresie teorii i praktyki
jazdy na żużlu

B
bieg - wyścig z udziałem określonej regulaminem liczby zawodników na dystansie
czterech okrążeń toru (dwóch okrążeń toru w nieprofesjonalnym współzawodnictwie);
w biegu nie może startować większa liczba zawodników niż wynika to z licencji
toru
Biuro Sportu = Biuro Sportu i Turystyki PZM, jedno z biur ZG PZM,
sprawujące m.in. funkcję sekretariatu GKSŻ
BST  Biuro Sportu

D
DMP - najwyższa klasa rozgrywek w polskim sporcie żużlowym
drużyna - grupa zawodników (co najmniej dwóch) zgłoszona przez podmiot
właściwy dla danych zawodów drużynowych
Drużynowe Mistrzostwa Polski - nazwa najwyższej klasy rozgrywek w polskim
sporcie żużlowym
działacz sportu żużlowego - członek GKSŻ, władz klubu lub sekcji żużlowej,
pracownik SE lub osoba zatrudniona w SE na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej, pracownik klubu lub osoba zatrudniona w klubie
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, każda osoba urzędowa
i funkcyjna oraz każda osoba reprezentująca w zawodach PZM lub klub,
za wyjątkiem zawodnika i sędziego
działania pozorne - wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
i regulaminów sportu żużlowego oraz uchwał podmiotu zarządzającego
w sposób, który faktycznie nie prowadzi do ich wykonania

E
Ekstraliga - nazwa najwyższej klasy rozgrywek w polskim sporcie żużlowym
Ekstraliga żużlowa - nazwa najwyższej klasy rozgrywek w polskim sporcie
żużlowym
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F
FIM = Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (Fédération Internationale
de Motocyclisme) zrzeszająca Narodowe Federacje Motocyklowe, sprawująca
najwyższą władzę w światowym sporcie motocyklowym
FIM Europe - uznana przez FIM Unia Kontynentalna, zrzeszająca europejskie
Narodowe Federacje Motocyklowe, sprawująca najwyższą władzę w europejskim
sporcie motocyklowym
FMN = Narodowa Federacja Motocyklowa, członek FIM
FMNR - Federacja Narodowa organizująca zawody

G
GKSŻ = Główna Komisja Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego społeczny organ Zarządu Głównego PZM, powoływany dla kierowania i realizacji
zadań i polityki PZM w dyscyplinie sportu żużlowego

J
junior  zawodnik młodzieżowy

K
klub  klub żużlowy
klub macierzysty zawodnika - klub wskazany w licencji „Ż” lub klub, do którego
zawodnik jest potwierdzony
klub żużlowy - przyjęty zgodnie ze Statutem PZM na członka rzeczywistego
PZM klub sportowy, działający w formie prawnej dopuszczalnej w ustawie
o sporcie kwalifikowanym i prowadzący działalność w zakresie sportu żużlowego
Komisja  GKSŻ

L
liga podstawowa - wskazana przez zawodnika obcokrajowca liga narodowa, której
terminy kalendarzowe oraz terminy meczów odwołanych lub przełożonych
będą miały pierwszeństwo przed terminami ligi polskiej

M
mecz - zawody drużynowe, w których rywalizują dwie drużyny
mecz ligowy - mecz rozgrywek DMP, DM I Ligi, DM II Ligi
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miejsce w biegu - liczba oznaczająca kolejność przekroczenia przez zawodnika
linii mety

N
nieprofesjonalne współzawodnictwo w sporcie żużlowym - forma uprawiania
sportu żużlowego, w której biorą udział zawodnicy posiadający licencje „NŻ”

O
odmowa startu drużyny w zawodach - każde zachowanie klubu i prowadzonej przez klub drużyny, które można w danych okolicznościach zasadnie
uznać za brak woli startu w całości lub części zawodów, w szczególności:
pisemne lub ustne oświadczenie klubu lub uprawnionego podmiotu o odmowie startu w zawodach, braku odpowiedniego sprzętu lub odpowiedniej
liczby zawodników do startu w zawodach, brak wyjazdu zawodników
do trzech kolejnych biegów podczas zawodów, brak startu zawodników
w trzech kolejnych biegach bez względu na przyczynę itp.
Okręg  Zarząd Okręgowy PZM
Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego okręgowa komisja powoływana do realizacji określonych zadań Związku
w dziedzinie sportu żużlowego na terenie działalności Okręgu
OKSŻ  Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego
osoba powiązana - osoba fizyczna pozostająca z „działaczem sportu żużlowego”,
zawodnikiem lub członkiem zespołu obsługującego zawodnika (mechanicy,
menedżerowie itp.) lub sędzią:
a) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej lub prostej do III
stopnia
b) w bliskim stosunku faktycznym lub prawnym
c) w stałych stosunkach gospodarczych
d) w jakimkolwiek stosunku zależności
a także osoba fizyczna pozostająca z „Klubem żużlowym”:
a) w bliskim stosunku prawnym
b) w stałych stosunkach gospodarczych
c) w jakimkolwiek stosunku zależności

P
podmiot zarządzający - podmiot zarządzający zawodami żużlowymi: SE
dla rozgrywek DMP i innych rozgrywek, dla których SE uzyska uprawnienie
do zarządzania na mocy stosownej umowy z PZM, GKSŻ dla wszystkich
pozostałych krajowych zawodów żużlowych
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Polska Liga Żużlowa - rozgrywki Drużynowych Mistrostw I Ligi
Polska 2. Liga Żużlowa - rozgrywki Drużynowych Mistrostw II Ligi
Polski Związek Motorowy - polska Narodowa Federacja Motocyklowa,
członek FIM i UEM, związek, który w dziedzinie sportów motorowych realizuje
zadania polskiego związku sportowego, działający w oparciu o Statut
praktykant sędziowski - osoba odbywająca szkolenie pod nadzorem sędziego
zawodów, mające na celu zdobycie niezbędnej wiedzy, doświadczenia i wprawy
potrzebnych do uzyskania uprawnień do wykonywania funkcji sędziego zawodów
żużlowych
Prezydium GKSŻ - organ wykonawczy GKSŻ
przekroczenie linii mety - przekroczenie linii mety po przejechaniu pełnego
dystansu biegu przez jakąkolwiek część przedniego koła motocykla, z zastrzeżeniem,
że zawodnik jest w kontakcie z motocyklem
przepisy SE - uchwały, decyzje, regulaminy, zarządzenia i postanowienia wydane
przez SE
punktacja biegów - za pierwsze miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 3 punkty,
za drugie - 2 punkty, za trzecie - 1 punkt i za czwarte - 0 punktów; zawodnik,
który w biegu nie przekroczył linii mety otrzymuje 0 pkt
punkt bonusowy drużyny - punkt, który może zdobyć drużyna w rozgrywkach
drużynowych wg zasad określonych w regulaminie danych rozgrywek
punkt bonusowy zawodnika - punkt, który otrzymuje zawodnik w zawodach
drużynowych, jeżeli zajął w biegu:
- II miejsce, jeśli zawodnik z tej samej drużyny zwyciężył, a zawodnik z innej
drużyny dojechał do mety na III miejscu,
- III miejsce, jeśli zawodnik z tej samej drużyny zajął II miejsce, a zawodnik
z innej drużyny dojechał do mety na IV miejscu;
punkt ten nie jest liczony do punktacji zawodów
PZM  Polski Związek Motorowy

R
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I Ligi - regulamin uzupełniający
rozgrywek DM I Ligi
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP - regulamin uzupełniający rozgrywek
Ekstraligi, wydany przez SE
rezerwa - dopuszczalny w regulaminie zawodów start zawodnika w biegu w miejsce
innego zawodnika lub numeru startowego, który w danym biegu powinien
wystartować; rodzaje i zasady stosowania rezerwy określa regulamin zawodów
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S
SE - „Ekstraliga Żużlowa” sp. z o.o., spółka prawa handlowego, której PZM
na mocy umowy dwustronnej przekazał kompetencje w zakresie prowadzenia
danego rodzaju rozgrywek
sezon sportowy = rok kalendarzowy
Speedway Ekstraliga - nazwa najwyższej klasy rozgrywek w polskim sporcie
żużlowym

T
test-mecz - mecz międzypaństwowy rozgrywany między oficjalnymi drużynami
państwowymi mianowanymi przez swoje FMN, wg tabeli drużynowych zawodów
18-biegowych
Trybunał Związku - jedna z naczelnych władz PZM; rozstrzyga spory między
członkami Związku oraz odwołania od uchwał Zarządu Głównego i Zarządów
Okręgowych oraz kar orzeczonych przez Główne Komisje, jest stałym sądem
polubownym w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej
turniej - inna nazwa zawodów indywidualnych

U
UEM = Europejska Unia Motocyklowa (Union Européenne de Motocyclisme),
obecnie  FIM Europe

W
walkower - przyznanie zwycięstwa drużynie, w wypadku gdy przeciwnik nie stawi
się na zawody, wycofa się lub nie spełni warunków regulaminu; także:
przyznanie przegranej drużynie, w wypadku gdy nie stawi się na zawody, wycofa
się lub nie spełni warunków regulaminu
weryfikator toru - osoba powoływana przez GKSŻ, której obowiązkiem jest
skontrolowanie instalacji i urządzeń toru oraz stwierdzenie, czy tor odpowiada
wszystkim obowiązującym przepisom
wynik zawodów drużynowych - punkty drużyn, na które składają się sumy
punktów zdobytych przez zawodników wchodzących w skład poszczególnych
drużyn

Z
zagraniczny klub żużlowy - zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która
uzyska uprawnienie do startu w rozgrywkach sportu żużlowego w Polsce
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Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego - najwyższa władza Związku
w okresie między Krajowymi Zjazdami
Zarząd Okręgowy PZM - jednostka terenowa PZM
zawodnik - osoba uprawiająca sport żużlowy lub mini żużel, posiadająca
licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w zawodach
zawodnik krajowy - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie
zawodnik młodzieżowy - zawodnik, którego maksymalny wiek wynosi 21 lat,
przy czym: maksymalny wiek - w rozumieniu przepisów regulaminów - kończy
się w ostatnim dniu roku, w którym zawodnik osiągnął maksymalny wiek
zawodnik młodzieżowy do 19 lat - zawodnik, którego maksymalny wiek
wynosi 19 lat, przy czym: maksymalny wiek - w rozumieniu przepisów
regulaminów - kończy się w ostatnim dniu roku, w którym zawodnik osiągnął
maksymalny wiek
zawodnik obcokrajowiec - zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego
lub posiadający obywatelstwo polskie i równocześnie obywatelstwo kraju, którego
FMN wyraziła zgodę na podpisanie kontraktu i starty w zawodach w Polsce,
reprezentujący lub zamierzający reprezentować barwy klubu żużlowego
zawodnik rezerwowy - zawodnik, który może wziąć udział w biegu jako rezerwa
zawody - impreza sportowa składająca się z określonych regulaminem liczby
i rozkładu biegów
zawody drużynowe - zawody, w których rywalizują zgłoszone drużyny,
klasyfikowane według kryteriów określonych regulaminem
zawody FIM - zawody o mistrzostwo świata lub nagrody FIM
zawody indywidualne - zawody, w których rywalizują między sobą indywidualnie
zgłoszeni zawodnicy, klasyfikowani według kryteriów określonych regulaminem
zawody krajowe - zawody rozgrywane na torach żużlowych i lodowych w RP,
które nie są:  zawodami międzynarodowymi,  zawodami FIM oraz 
zawodami UEM
zawody ligowe  mecz ligowy
zawody międzynarodowe - zawody inne niż test-mecze, w których biorą
udział drużyny lub zawodnicy z więcej niż jednego kraju i które są zgłoszone
do Międzynarodowego Kalendarza Sportowego FIM lub UEM
zawody FIM Europe - zawody o mistrzostwo Europy lub nagrody FIM Europe
ZG PZM  Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego
ZO PZM  Zarząd Okręgowy PZM
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