Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM - MDMP

IV. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
Art. 801.
1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne
licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania i pozbawiania
licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie
żużlowym dla klubów I ligi żużlowej.
2. W rozgrywkach mogą także brać udział drużyny polskich klubów, które:
1) posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi żużlowej,
2) posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
3. Dopuszczalny jest udział w rozgrywkach drugich drużyn klubów wymienionych
w ust. 1 i 2. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek dwóch drużyn, klub
zgłaszający musi podać składy swoich drużyn nie później niż 14 dni przed
pierwszą rundą rozgrywek. Zawodnik może być podany w składzie tylko jednej
drużyny i może być zgłoszony do zawodów tylko w barwach drużyny, w składzie
której został podany.
4. W rozgrywkach mogą startować krajowi zawodnicy młodzieżowi oraz krajowi
zawodnicy urodzeni w latach 1993 - 1994, zwani dalej jako „zawodnicy do lat
23”.
5. Zawodnicy wypożyczeni reprezentują barwy klubu wskazanego w umowie
o wypożyczenie zawodnika, stosownie do przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej Zawodników w Sporcie Żużlowym.
Art. 802.
1. Rozgrywki składają się z eliminacji i finału.
2. GKSŻ w formie decyzji dokona podziału drużyn na grupy eliminacyjne, wyznaczy
organizatorów rund eliminacyjnych oraz numery startowe drużyn w grupach
eliminacyjnych. Decyzje opublikowane będą w komunikatach GKSŻ.
3. Do finału awansują drużyny - zwycięzcy grup eliminacyjnych.
4. Wszystkie zawody rozgrywek będą rozegrane w formie czwórmeczów według
formatu i przepisów art. 54 ust. 1 - 3 i 5 - 7.
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Art. 803.
1. W zawodach rund eliminacyjnych, drużyny otrzymują następującą liczbę punktów
meczowych:
I miejsce - 3 pkt
II miejsce - 2 pkt
III miejsce - 1 pkt
IV miejsce - 0 pkt.
2. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1, drużyny zdobywają
punkty biegowe, które są sumami punktów, zdobytych przez zawodników danej
drużyny.
3. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ukończą zawody eliminacyjne z taką samą sumą
punktów biegowych, o kolejności drużyn w zawodach zadecyduje bieg dodatkowy
z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku
wyznaczonym przez kierowników drużyn.
4. Jeżeli ze względów na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym
mowa w ust. 3 powyżej nie może być rozegrany, drużyny klasyfikuje się
na tych samych miejscach, np. I - II, II - III - IV, itd. Wówczas dzieli się
równo pomiędzy drużynami sumę punktów meczowych za zajęte miejsca.
Art. 804.
1. O kolejności drużyn w grupach decyduje suma punktów meczowych z zawodów
eliminacyjnych.
2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, o kolejności decyduje suma
punktów biegowych. Gdy i ta jest równa w końcowej klasyfikacji drużyn w grupach:
1) dla dwóch lub więcej drużyn na miejscach premiowanych awansem do finału,
sędzia zawodów ostatniej rundy zarządzi bieg dodatkowy z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku wyznaczonym
przez kierownika drużyny,
2) drużyny z równą sumą punktów meczowych i biegowych na pozostałych
miejscach, klasyfikowane są na tych samych miejscach.
3. Jeżeli ze względów na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 powyżej, nie może być rozegrany, o miejscach drużyn w grupie
decyduje w kolejności:
1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
3) większa liczba trzecich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
5) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 4 nie są wystarczające, o kolejności
miejsc zadecyduje GKSŻ.
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Art. 805.
W przypadku, gdy klub wycofa swoją drużynę z rozgrywek przed zakończeniem
rozgrywek eliminacyjnych, wszystkie drużyny zachowują dotychczas zdobyte
punkty meczowe i biegowe. W pozostałych do rozegrania zawodach (po wycofaniu
drużyny) punktacja zawodów pozostaje bez zmian.
Art. 806.
1. Końcową klasyfikację w MDMP ustala się, szeregując drużyny według liczby
zdobytych przez nie punktów w finale.
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn w finale zdobędą równą liczbę punktów, o kolejności
zajętych miejsc decyduje bieg dodatkowy z udziałem jednego zawodnika
z każdej zainteresowanej drużyny.
3. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 nie może być rozegrany, o kolejności drużyn decyduje większa liczba
pierwszych miejsc, a następnie drugich, trzecich i czwartych zajętych przez zawodników drużyny w poszczególnych biegach zawodów finałowych. Gdy powyższe kryteria są niewystarczające, drużyny z równą sumą punktów są
klasyfikowane na tych samych miejscach.
Art. 807.
1. Drużyny, które uczestniczyły w finale otrzymują tytuły i wyróżnienia:
1 miejsce: tytuł Młodzieżowego Drużynowego Mistrza Polski, puchar, szarfę
2 miejsce: tytuł Młodzieżowego Drużynowego Wicemistrza Polski, puchar,
szarfę,
3 miejsce: puchar, szarfę.
2. Klub, zawodnicy, pierwszy trener lub manager zwycięskich zespołów otrzymują
odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale. Medale otrzymuje nie więcej niż 5
zawodników w drużynie.
Art. 808.
1. Jeżeli do zawodów zgłoszonych zostanie 5 zawodników i o godzinie rozpoczęcia
zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach jest obecnych w parku maszyn
5 zawodników, obowiązują przepisy art. 54 ust. 4.
2. Jeżeli o godzinie rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach
jest obecnych w parku maszyn mniej niż 4 zawodników, każdy z obecnych ma
prawo do dwóch dodatkowych biegów, lecz wyłącznie w miejsce zawodników
nieobecnych.
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Art. 809.
1. W każdych zawodach rozgrywek, w składzie każdej drużyny może zostać
zgłoszony jeden zawodnik do lat 23.
2. W zawodach eliminacyjnych, w składzie każdej drużyny może zostać zgłoszony
zawodnik biorący udział w tych zawodach jako „gość”, przy czym może to być
wyłącznie krajowy zawodnik młodzieżowy.
3. Jako „gość” nie może zostać zgłoszony w danej drużynie zawodnik potwierdzony
do klubu biorącego udział w rozgrywkach MDMP w tej samej grupie eliminacyjnej
co dana drużyna. Powyższe dotyczy także potwierdzenia wypożyczenia.
4. W całych rozgrywkach, zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko
jednego klubu, przy czym każdy zawodnik zachowuje prawo do reprezentowania
barw klubu, do którego został potwierdzony - włącznie z wypożyczeniem.
5. Warunkiem udziału zawodnika w zawodach jako „gość” jest dołączenie do zgłoszenia do zawodów zgody klubu zawodnika na udział w zawodach jako „gość”.
Jeżeli w danym sezonie zawodnik jest wypożyczony, zgody udziela klub,
do którego zawodnik jest wypożyczony na reprezentowanie barw tego klubu
w rozgrywkach ligowych.
6. Punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w zawodach jako „gość” liczą
się do wyników zawodów.
7. Drużyna jest klasyfikowana w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów,
podanej w zawiadomieniu o zawodach, obecnych jest co najmniej 3 zawodników drużyny, włączając w to zawodnika zgłoszonego jako „gość”. Jeżeli
obecnych jest mniej zawodników, mogą oni wziąć udział w zawodach
lecz zdobyte przez nich punkty nie są zaliczane do klasyfikacji zawodów.
Przepisy niniejszego ustępu nie dotyczą przypadków, o których mowa w ust. 8.
8. Jeżeli powodem stawienia się drużyny w składzie nie spełniającym warunków jak
w ust. 7 było: udokumentowana klęska żywiołowa lub udokumentowany
wypadek komunikacyjny, drużyna będzie klasyfikowana w zawodach mimo
składu, który nie spełnia postanowień ust. 7.
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Art. 810.
Nie później niż 60 minut przed zawodami, kierownicy drużyn muszą złożyć
sędziemu zawodów zgłoszenia drużyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające zawodników do startu w zawodach.
W zgłoszeniu dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie
(art. 104 ust. 2 i 3), z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej dwóch nazwisk,
lecz niedopuszczalne są zmiany numerów startowych w żadnej z drużyn.
Podanie składu drużyny (art. 104 ust. 2 i 3) liczącego mniej niż 3 zawodników
jest przewinieniem dyscyplinarnym klubu.
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków jak w ust. 2
i do godziny rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach nie
zostanie skorygowane tak, aby spełniało ww. warunki, drużyna nie bierze udziału
w zawodach, a kierownik drużyny podlega karze dyscyplinarnej.
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Art. 811.
1. We wszystkich zawodach rozgrywek nie ma zastosowania przepis art. 65 pkt 1,
za wyjątkiem biegu o którym mowa w Art. 803 pkt 3
2. W przypadku, gdy zawodnik dotknie motocyklem taśmy maszyny startowej
po zapaleniu zielonego światła startowego, nie zostaje on wykluczony z biegu
i bierze udział w biegu powtórzonym. Po przerwaniu biegu z powodu dotknięcia
taśmy, rozpoczyna się nowa procedura startowa według przepisów art. 61.
3. Od punktów zawodnika za zajęte miejsce w biegu (3 pkt za pierwsze miejsce, 2
pkt za drugie miejsce, 1 pkt za trzecie miejsce) odejmuje się 1 pkt za każde
powtórzenie biegu, którego przyczyną było dotknięcie przez danego zawodnika
motocyklem taśmy maszyny startowej po zapaleniu zielonego światła,
przy czym ostateczna zdobycz punktowa tego zawodnika nie może być mniejsza
niż 0 pkt.
4. Każdy zawodnik, który nie był przyczyną powtarzania biegu, zdobywa tyle
punktów, ile wynika z zajętego przez niego miejsca w biegu: 3 pkt za pierwsze
miejsce, 2 pkt za drugie miejsce, 1 pkt za trzecie miejsce, 0 pkt za czwarte
miejsce.
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