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II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI
I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI
Art. 631.
1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych
Indywidualnych Mistrzostwach Polski (MIMP), do startu uprawnieni są zawodnicy krajowi zgłoszeni przez kluby i wyznaczeni przez GKSŻ.
2. Prawo do zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 przysługuje klubom, które
posiadają licencje wydane na podstawie: „Regulaminu przyznawania, odmowy
przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej”
albo „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej kluby
do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym,
sporcie motocyklowym, sporcie kartingowym i sporcie żużlowym”.
3. Prawo do zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 przysługuje także klubom zagranicznym biorącym udział w polskich rozgrywkach ligowych i dotyczy zawodników
krajowych, którzy w danym sezonie reprezentują barwy tych klubów jako zawodnicy obcokrajowcy.
4. W przypadku wypożyczenia, zawodnik jest zgłaszany przez klub, którego barwy
reprezentuje zawodnik w dniu zgłoszenia, chyba, że umowa o wypożyczenie
stanowi inaczej.
5. W MIMP mogą startować tylko juniorzy krajowi.
6. Zawodników wyznacza GKSZ na podstawie zgłoszeń z klubów, biorąc pod
uwagę: średnie biegopunktowe z meczów ligowych, średnie biegopunktowe z
MDMP i LJ w przypadku MIMP, osiągnięte wyniki w mistrzostwach świata i
Europy, aktualną formę sportową.
Art. 632.
1. Indywidualne Mistrzostwa Polski rozgrywane są systemem trójstopniowym:
ćwierćfinały, półfinały, finał.
2. Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski rozgrywane są systemem
dwustopniowym: eliminacje i finał.
3. Kluby organizujące finały IMP i MIMP mają zagwarantowane 1 miejsce dla
swojego zawodnika w tych zawodach. Jeżeli do finału nie zakwalifikuje się żaden
zawodnik klubu organizatora, to weźmie w nim udział zawodnik klubu organizatora, który:
- w półfinałach IMP lub ćwierćfinałach IMP, jeżeli żaden z zawodników klubu
organizującego finał nie zakwalifikował się do półfinałów,
- eliminacjach MIMP,
zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich zawodników organizatora finału,
którzy zostali sklasyfikowani w ćwierćfinałach, półfinałach, eliminacjach - odpowiednio. Zajmie on miejsce ostatniego zawodnika zakwalifikowanego do danego
finału ze swojego półfinału (IMP) lub eliminacji (MIMP).
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Jeżeli w półfinałach i ćwierćfinałach IMP nie wystartował żaden zawodnik klubu
organizatora finału IMP, organizator ma prawo wnioskować do GKSŻ o powołanie na finał swojego zawodnika, pod warunkiem, że zawodnik ten został zgłoszony do rozgrywek IMP w regulaminowym terminie lecz nie został zakwalifikowany do startu przez GKSŻ. W przypadku finału MIMP, przepisy z poprzedniego zdania stosuje się odpowiednio.
Art. 633.
Ćwierćfinały i półfinały IMP oraz wszystkie zawody MIMP są rozgrywane wg tabeli
20-biegowej, zgodnie z art. 49. Sposób rozgrywania finału IMP jest określony w art.
634.
Art. 634.
1. W każdym z ćwierćfinałów IMP wystartuje 16 zawodników i 2 rezerwowych,
zgłoszonych przez kluby najpóźniej na 1 miesiąc przed datą kalendarzową
ćwierćfinałów. Do półfinału IMP awansują zawodnicy z ćwierćfinałów w liczbie
ustalonej przez GKSŻ.
2. Do finału IMP zakwalifikują się awansujący z półfinałów w liczbie ustalonej
przez GKSŻ, przy czym, zagwarantowane miejsce w finale IMP mają (jeżeli
zostali zgłoszeni przez kluby):
1) Indywidualny Mistrz Polski z poprzedniego roku,
2) uczestnicy cyklu GRAND PRIX z numerami 1 - 15 w danym sezonie.
3. Zawody finału IMP - z udziałem 16 zawodników + 2 rezerwowych - rozgrywane
są w formule: turniej główny wg tabeli 20-biegowej z art. 49 + bieg półfinałowy +
bieg finałowy, według zasad zawartych w ust. 4 - 9 poniżej.
4. Po rozegraniu turnieju głównego, zawodnicy są klasyfikowani według liczby
zdobytych punktów. Przy równości punktów, o kolejności decyduje większa liczba
pierwszych miejsc, a następnie - przy dalszej równej liczbie - kolejno: drugich,
trzecich i czwartych; jeżeli jednak równość nadal utrzyma się, rozstrzyga ją
wynik bezpośredniego spotkania zawodników.
5. W każdym przypadku, gdy kryteria z ust. 4 nie są wystarczające do jednoznacznego ustalenia kolejności zawodników na miejscach od 1 do 6, rozegrany
będzie bieg lub biegi dodatkowe z odpowiednim udziałem zawodników, których
kolejność nie jest ustalona (przepisy art. 644 mają zastosowanie odpowiednio).
6. W biegu półfinałowym udział biorą zawodnicy, którzy zgodnie z zasadami
zawartymi w ust. 4 i 5 powyżej zostali sklasyfikowani na miejscach od 3 do 6.
7. W biegu finałowym udział biorą zawodnicy, którzy zgodnie z zasadami
zawartymi w ust. 4 i 5 powyżej zostali sklasyfikowani na miejscach 1 i 2
oraz dwaj pierwsi zawodnicy na mecie biegu półfinałowego.
8. Przed biegiem półfinałowym i finałowym, zakwalifikowani do tych biegów
zawodnicy wybierają pola startowe. Przed biegiem półfinałowym, przysługująca
kolejność wyboru jest zgodna z kolejnością zawodników w klasyfikacji ustalonej
na podstawie zasad zawartych w ust. 4 i 5. Przed biegiem finałowym, kolejność
wyboru jest następująca:
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1) pierwszy w klasyfikacji ustalonej na podstawie zasad zawartych w ust. 4 i 5,
2) drugi w klasyfikacji ustalonej na podstawie zasad zawartych w ust. 4 i 5,
3) zwycięzca biegu półfinałowego,
4) drugi na mecie w biegu półfinałowym.
9. Końcowa klasyfikacja zawodników w finale IMP jest następująca:
1) miejsca od 1 do 4 - według kolejności zajętych miejsc w biegu finałowym
2) miejsce 5 - trzeci na mecie biegu półfinałowego
3) miejsce 6 - czwarty na mecie biegu półfinałowego
4) miejsca od 7 w dół - według klasyfikacji po turnieju głównym, przy czym,
w przypadku, gdy kryteria z ust. 4 nie są wystarczające, o kolejności zadecyduje losowanie, które przeprowadzi sędzia po zawodach.
10. W eliminacjach MIMP startują zawodnicy zgłoszeni przez kluby najpóźniej
na 1 miesiąc przed datą kalendarzową tych eliminacji.
11. W finale MIMP bierze udział 16 zawodników i 2 rezerwowych (6 zawodników
z eliminacji I i po 5 zawodników + 1 rezerwowy z eliminacji II i III).
12. W finale MIMP zagwarantowane miejsce mają (jeżeli zostali zgłoszeni
przez kluby) aktualni uczestnicy cyklu GRAND PRIX z numerami 1 - 15
13. Podziału na grupy - ćwierćfinały, półfinały i eliminacje - dokonuje GKSŻ.
W przypadku zgłoszenia mniejszej lub większej liczby zawodników niż
wymagana przez regulamin - decyzję podejmie GKSŻ.
14. Numery startowe w ćwierćfinałach i finale IMP - włącznie z numerami
startowymi rezerwowych oraz eliminacjach MIMP losuje GKSŻ.
Art. 635.
1. Numery startowe w półfinałach IMP wg zajętych miejsc w ćwierćfinałach:
Nr startowy Miejsce w Nr startowy Miejsce w
w I półfinale ćwierćfinale w II półfinale ćwierćfinale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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3B
3A
2A
4B
2B
4A
6A
7A
5A
6B
1B
5B
8B
8A
7B
1A
9A
9B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8C
6C
7C
8D
3D
4C
7D
1D
2D
5C
1C
2C
6D
3C
4D
5D
9C
9D
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objaśnienia: 8A - oznacza 8 miejsce zajęte w ćwierćfinale A itd.
2. Numery startowe w finale MIMP wg miejsc zajętych w eliminacjach:
Nr startowy
w finale

Miejsce
w eliminacji

Nr startowy
w finale

Miejsce
w eliminacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4I
2 III
3I
5I
1 III
5 II
5 III
4 II
4 III

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1I
3 II
6I
1 II
3 III
2 II
2I
6 II
6 III

objaśnienia:
4 I - oznacza 4 miejsce w I eliminacji itd.
Art. 636.
1. Zawodnicy wyznaczeni na zawody przez GKSŻ jako rezerwowi, mają status
rezerwy kwalifikującej się. Mają oni prawo zastąpić zawodników z numerami
startowymi 1 - 16, którzy są nieobecni.
2. Zasada zastępowania, o którym mowa w ust. 1, jest następująca: kolejni
zawodnicy rezerwy kwalifikującej się zastępują zawodników nieobecnych
w kolejności ich numerów startowych.
3. Jeżeli nie ma zawodników nieobecnych, status zawodników rezerwy kwalifikującej się zostaje zredukowany do rezerwowego toru w zawodach.
Art. 637.
1. We wszystkich zawodach, na które nie przybyli zawodnicy wyznaczeni lub rezerwy kwalifikującej się, aby zapewnić pełną stawkę zawodników na starcie
do każdego biegu, powinni być dodatkowi zawodnicy wyznaczeni przez GKSŻ
lub przez organizatora zawodów, którzy stanowią rezerwę toru.
2. Zawodnik rezerwy toru może wystartować w zawodach, zastępując zawodników, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogli wziąć udziału w swoich biegach
zgodnie z programem, włącznie z biegami powtórzonymi stosownie do przepisów art. 71 ust. 6 lub zostali wykluczeni z przyczyn jak w art. 638 ust. 1, według
następujących zasad:
1) w pierwszych 4 biegach zawodnik rezerwowy ma prawo do wyrażenia
swojej woli zastąpienia zawodnika wykluczonego z przyczyn jak w art. 638
ust. 1,
2) kiedy zawodnik z numerem od 1 do 16 odniósł kontuzję w swoim pierwszym
biegu i decyzją lekarza zawodów nie jest w stanie wziąć udziału w następnych biegach, do końca zawodów jest zastępowany przez pierwszego
zawodnika rezerwy toru, jeżeli ten dotychczas nie wystartował, a jeżeli
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wystartował - przez drugiego zawodnika rezerwy toru, jeśli dotychczas nie
wystartował; przez udział w następnych biegach należy także rozumieć
udział w biegu powtórzonym, z którego zawodnik nie jest wykluczony,
z zastrzeżeniem przepisu art. 71 ust. 5,
3) w przypadkach nie wymienionych w pkt 2, zawodnik rezerwy toru jest
wyznaczany do kolejnych biegów, w których startuje mniej niż 4 zawodników;
jeżeli jest dwóch zawodników rezerwy toru, są oni wyznaczani do kolejnych
biegów, w których startuje mniej niż 4 zawodników na zasadzie rotacji (tzn.
w razie konieczności wystąpienia zawodników rezerwy więcej niż jeden raz,
w biegu bierze udział raz jeden, a raz drugi zawodnik rezerwy, przy czym
jako pierwszy startuje zawodnik rezerwy z niższym numerem startowym),
4) zawodnik rezerwy toru nie może wystartować w większej liczbie biegów
niż zawodnicy kwalifikujący się.
3. Jeżeli zawody zostały przerwane, lecz są uważane za rozegrane (art. 49),
do klasyfikacji zawodów zalicza się punkty zawodnika rezerwy toru z takiej
samej liczby startów jak pozostałym zawodnikom, biorąc pod uwagę jego
kolejne starty, począwszy od pierwszego.
4. Punkty zdobyte przez zawodnika rezerwy toru są zaliczane do wyników
zawodów i jest on klasyfikowany na takich samych zasadach, jak pozostali
zawodnicy, z wyjątkiem zawodów, które nie są najniższym stopniem rozgrywek,
a rezerwę toru stanowi zawodnik nie wyznaczony do startu w tych zawodach
przez GKSŻ jako rezerwowy.
5. Zawodnikami rezerwy toru w MIMP mogą być tylko zawodnicy, którzy nie
przekroczyli 21 lat, przy czym bierze się pod uwagę rok urodzenia.
Art. 638.
1. Zawodnik wykluczony z biegu przed zapaleniem zielonego światła startowego
lub za: utrudnianie bądź opóźnianie startu, podgrzewanie opony, dotknięcie
taśmy, powinien być zastąpiony przez zawodnika rezerwy toru.
2. W przypadku innych wykluczeń niż w ust. 1, zawodnik wykluczony nie może
być zastąpiony w biegu powtórzonym.
Art. 639.
1. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników, o kolejności
miejsc we wszystkich rozgrywkach poza finałami, decyduje większa liczba
zajętych pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich i czwartych, a przy
równości miejsc - wynik bezpośredniego spotkania zawodników.
2. We wszystkich rozgrywkach poza finałami, przy równej liczbie punktów
zdobytych przez zawodników na ostatnich miejscach premiowanych awansem
i miejscu rezerwowego, musi być rozegrany bieg dodatkowy pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami (przepisy art. 644 mają zastosowanie odpowiednio).
Jeżeli zawody zostały przerwane, lecz są uważane za rozegrane (art. 49),
a bieg dodatkowy nie mógł być rozegrany, to bieg ten musi być rozegrany
przed zawodami następnego stopnia rozgrywek.
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3. W finałach, przy równej liczbie punktów na miejscach od pierwszego do
trzeciego, decyduje bieg / biegi dodatkowy (przepisy art. 644 mają
zastosowanie odpowiednio), przy czym, jeżeli zawody zostały przerwane, lecz
są uważane za rozegrane (art. 49), a bieg dodatkowy nie mógł być rozegrany:
1) o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, a następnie przy dalszej równej liczbie - kolejno: drugich, trzecich i czwartych; jeżeli
jednak równość nadal utrzyma się, rozstrzyga ją wynik bezpośredniego
spotkania zawodników,
2) jeżeli kryteria z pkt 1 nie są wystarczające do ustalenia miejsc zajętych
przez zawodników, zawodnicy z równą sumą punktów są klasyfikowani
na tym samym miejscu.
Powyższe nie dotyczy finału IMP.
4. Przy równej liczbie punktów na pozostałych miejscach w finale (nie dotyczy
finału IMP), o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, a następnie - przy dalszej równej liczbie - kolejno: drugich, trzecich i czwartych; jeżeli
jednak równość nadal utrzyma się, rozstrzyga ją wynik bezpośredniego spotkania
zawodników.
5. W każdym przypadku, gdy kryteria z ust. 1, 2 i 4 nie są wystarczające do ustalenia miejsc zajętych przez zawodników, o ich kolejności zadecyduje losowanie,
które przeprowadzi sędzia po zawodach.
Art. 640.
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w IMP i MIMP otrzymują następujące tytuły i wyróżnienia:
1) IMP
I m - tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, puchar, złoty medal PZM i szarfę
oraz - na rok: Puchar Przechodni im. Józefa Dochy
II m - tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski, puchar, srebrny medal PZM
i szarfę
III m - tytuł Indywidualnego II Wicemistrza Polski, puchar, brązowy medal PZM
i szarfę
2) MIMP
I m - tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski, puchar, złoty
medal PZM i szarfę
II m - tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Wicemistrza Polski, puchar,
srebrny medal PZM i szarfę
III m - tytuł Młodzieżowego Indywidualnego II Wicemistrza Polski, puchar,
brązowy medal PZM i szarfę
Art. 641.
1. Miejsce rozegrania finału IMP wskaże klub Drużynowego Mistrza Polski
z poprzedniego roku i zorganizuje go na warunkach umowy zawartej z PZM nie
później niż 6 miesięcy przed datą finału.
2. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa, o której mowa w ust. 1, organizator finału
zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, ogłoszonego przez PZM.
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Art. 642.
Finał MIMP rozgrywany jest na torze klubu Młodzieżowego Drużynowego Mistrza
Polski z roku ubiegłego.
Art. 643.
W finale IMP organizator zawodów pokrywa koszty startu zawodników:
- przejazd samochodem
- amortyzacja motocykla
- premie za zdobyte punkty.
Art. 644.

System rozstrzygania w biegach dodatkowych równości punktów 5-6
zawodników
12345
Losowanie zawodników
i pól startowych
1 BIEG
1+2+3
3 zawodników

drugi
trzeci

drugi

2 BIEG
4+5
2 zawodników

3 BIEG
3 zawodników
Losowanie pól startowych
zwycięzca + drugi
4 BIEG
zwycięzca

FINAŁ
4 zawodników
losowanie pól startowych

zwycięzca

Powyższy system może być zastosowany do rozstrzygnięcia równości punktów
6 zawodników. W 2 biegu startuje w takim przypadku trzech zawodników, a w biegu
3 - czterech.
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