Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM / SE- Postanowienia ogólne

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM / SE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 601.
1. Zawody o mistrzostwo Polski rozgrywane są w następujących konkurencjach:
1) Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP),
2) Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (MIMP),
3) Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP = Ekstraliga),
4) Drużynowe Mistrzostwa I Ligi (DM I Ligi = 1. Liga Żużlowa),
5) Drużynowe Mistrzostwa II Ligi (DM II Ligi = 2. Liga Żużlowa),
6) Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (DMPJ),
7) Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MPPK),
8) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MMPPK),
9) Indywidualne Mistrzostwa Polski w mini żużlu (IMP 85-125 cc),
10) Drużynowe Mistrzostwa Polski w mini żużlu (DMP 85-125 cc).
2. Zawody o nagrody PZM rozgrywane są w następujących konkurencjach:
1) Złoty Kask (ZK),
2) Srebrny Kask (SK),
3) Brązowy Kask (BK),
4) Indywidualny Puchar Polski 250cc (IPP 250cc),
5) Indywidualny Puchar Polski w mini żużlu (IPP 85-125 cc),
6) Puchar Polski Par Klubowych w mini żużlu (PPPK 85-125 cc),
7) Puchar 1. Ligi Żużlowej (P1LŻ),
3. Zawody o mistrzostwo Polski w nieprofesjonalnym współzawodnictwie rozgrywane
są w następujących konkurencjach:
1) Indywidualne Mistrzostwa Polski Nieprofesjonalne (IMPN),
2) Drużynowe Mistrzostwa Polski Nieprofesjonalne (DMPN),
3) Mistrzostwa Polski Par Klubowych Nieprofesjonalne (MPPKN).
4. Zawody o nagrody SE rozgrywane są w następujących konkurencjach:
1) Liga Juniorów (LJ) - zawieszone w sezonie 2019,
2) Indywidualne Mistrzostwa Ligi Juniorów (IMLJ) - zawieszone w sezonie
2019,
3) Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (IMME),
4) Superpuchar Ligi (SL).
5. SE jest podmiotem zarządzającym rozgrywkami Superpuchar Ligi (SL), Ligi
Juniorów (LJ), Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów (IMLJ) i Indywidualnych
Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi (IMME).
6. Drużyna lub zawodnik, która rozpoczęła udział w danym cyklu rozgrywek, jest
zobowiązana do partycypacji we wszystkich zawodach danego cyklu.
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Art. 602.
Zawody: IMP, MIMP, finał DMPJ, MPPK, MMPPK, ZK, SK i BK odbywają się
na zlecenie ZG PZM.
Zawody: DM I Ligi, DM II ligi, Puchar PLŻ, DMPJ, IMP 85-125 ccm, DMP 85125 ccm, IPP 250 cc, IPP 85-125 ccm, PPPK 85-125 ccm oraz zawody
o mistrzostwo Polski w nieprofesjonalnym współzawodnictwie uważane są jako
zawody rozgrywane za zezwoleniem GKSŻ.
Zawody Drużynowych Mistrzostw Polski są prowadzone zgodnie z umową
o zarządzanie ligą zawodową, określającą podział kompetencji w zakresie
prowadzenia rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu, zawartą
między PZM a SE.
Zawody: DMPJ, MMPPK, LJ są w rozumieniu przepisów Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym zawodami drużynowych mistrzostw
młodzieżowych.
Organizatorów ustala się w rocznym kalendarzu sportu żużlowego.
Prawo interpretacji i właściwej wykładni regulaminów poszczególnych rozgrywek
przysługuje podmiotowi zarządzającemu.
Klub sportowy nie może zlecić przeprowadzenia zawodów z art. 601 innemu
podmiotowi.

Art. 603.
Podmiot zarządzający może odwołać każde zawody wymienione w art. 601,
przy zachowaniu procedur określonych w odpowiednich regulaminach.
Art. 604.
Własność i wyłączność do sprzedaży prawa transmisji i rejestracji audiowizualnej
za pomocą wszystkich środków technicznych, łącznie z transmisją satelitarną,
bezpośrednią transmisją radiową, z satelity na kabel, telefonicznie, w obwodzie
zamkniętym, swobodną lub kodowaną, czarno-białą lub w kolorze, bezpośrednio
lub poprzez jakikolwiek sposób rejestracji do odbioru prywatnego lub publicznego
posiada ZG PZM. W przypadku rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski oraz
zawody o nagrody SE, prawa te wykonuje SE na podstawie umowy lub
porozumienia z PZM.
Art. 605.
Organizator zawodów z art. 601 z wyjątkiem meczów ligowych może dostarczyć
plastrony do zawodów z „logo” klubu zawodnika oraz osłony na kierownicę,
o czym informuje w regulaminie szczegółowym zawodów. Zawodnicy zobowiązani
są wtedy do brania udziału w zawodach w plastronach i założenia osłon
na kierownice, przygotowanych przez organizatora.
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Art. 606.
Sponsorzy, pragnący firmować zawody o mistrzostwo Polski i nagrody PZM,
dla których podmiotem zarządzającym jest GKSŻ, muszą podpisać zobowiązania
o podporządkowaniu się przepisom i decyzjom PZM i GKSŻ w zakresie
przeprowadzania sponsorowanych zawodów (rozgrywek) i wpłacić do PZM kaucję
w wysokości ustalonej przez Związek - jako gwarancję wywiązania się z umownych
zobowiązań wobec PZM i / lub klubów. W umowach muszą być wyraźnie określeni
organizatorzy takich imprez i terminy ich przeprowadzenia.
Art. 607.
W zawodach wymienionych w art. 601 mogą brać udział:
1) drużyny klubów posiadających stosowną licencję PZM oraz zawodnicy
potwierdzeni do klubów na podstawie przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej,
2) drużyny zagraniczne na zasadach określonych w porozumieniu ich FMN i PZM.
Art. 608.
We wszystkich rozgrywkach z art. 601 poza: DMP, DM I Ligi, DM II ligi, klub jest
traktowany jako całość. Oznacza to zakaz startu dwóch drużyn jednego klubu
(pierwszego i drugiego) w innych rozgrywkach niż ligowe.
Art. 609.
Zgłoszenia (deklaracje) do rozgrywek drużyn i zawodników mogą być przyjęte, jeśli
nadesłane są na drukach wg wzoru, przedstawionego w załączniku nr 4 DRUKI
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM. Powyższe nie dotyczy zawodów
z art. 601 pkt 3, 4, 5. W tym przypadku, zgłoszeniem jest złożenie wniosku
licencyjnego, stosownie do odpowiednich regulaminów przyznawania i pozbawiania
licencji.
Art. 610.
1. Klub, który zgłasza drużynę do rozgrywek najniższej klasy rozgrywkowej po raz
pierwszy, zobowiązany jest do wpłaty do dnia 30 marca danego roku na konto
ZG PZM kaucji w kwocie 60000 zł.
2. Warunkiem zwrotu pełnej kwoty kaucji, o której mowa w ust. 1 powyżej jest
rozegranie przez drużynę wszystkich meczów w części zasadniczej rozgrywek
DM I Ligi, przy czym po rozegraniu każdej 1/3 liczby meczów w części
zasadniczej rozgrywek zwracana będzie 1/3 kwoty kaucji.
3. Jeżeli drużyna zostanie wycofana z rozgrywek przed spełnieniem warunków
zwrotu kaucji, o których mowa w ust. 2 powyżej, kaucja zostanie pozabudżetowym dochodem GKSŻ.

253

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM / SE- Postanowienia ogólne

Art. 611.
1. Zwycięzcy konkurencji indywidualnych i drużynowych otrzymują tytuły oraz
nagrody. Jeżeli bezpośrednio po zawodach wręczane są nagrody, ceremonia
wręczania odbywa się według scenariusza określonego przez GKSŻ, przy
czym w przypadku zawodów, dla których podmiotem zarządzającym jest SE,
scenariusz ustala SE. GKSŻ w ciągu 48 godzin od daty otrzymania scenariusza
może zgłosić swoje uwagi. W przypadku nie zgłoszenia uwag w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, scenariusz uważa się za zatwierdzony.
Udział zawodników w ceremonii wręczania nagród bezpośrednio po zawodach
lub na oficjalnym spotkaniu jest obowiązkowy.
Ponadto, zwycięzcy mają obowiązek uczestnictwa w gali podsumowującej dany
sezon oraz uroczystości nominowania do kadry narodowej, organizowanych
przez PZM.
2. W zawodach finałowych: IMP, MIMP, DMPJ, MPPK, MMPPK, organizator jest
zobowiązany do odegrania hymnu narodowego na początku prezentacji.
Art. 612.
1. W zawodach wymienionych w art. 601:
1) zawodnik ma obowiązek startować:
a) w kombinezonie wg wzoru i z napisami reklamowymi ustalonymi przez
klub,
b) z napisami reklamowymi na motocyklu ustalonymi przez klub,
2) klub ma prawo do powierzchni reklamowej na: osłonie kierownicy, na 1/3
powierzchni prawej strony pokrowca motocykla, plastronie, na kombinezonie
na prawym rękawie i prawej nogawce, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2
poniżej oraz art. 605.
2. W przypadku zawodów z art. 601 ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 1 - 4, sprawy
reklamowe regulują wewnętrzne przepisy SE.
Art. 613.
1. W zawodach finałowych IMP, MIMP, DMPJ, MPPK, MMPPK, ZK, SK, BK,
przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną przed zawodami.
2. Po każdych finałach zawodów o mistrzostwo Polski i nagrody PZM (z wyjątkiem
meczów ligowych) może być zarządzony przez sędziego zawodów
obowiązkowy pomiar pojemności silników.
3. Przepisy dotyczące kontroli technicznej w zawodach o mistrzostwo Polski
i nagrody PZM w mini żużlu oraz nieprofesjonalnym współzawodnictwie
zawarte są w odpowiednich regulaminach tych rozgrywek.
4. W innych zawodach kontrolę techniczną przeprowadza się wg decyzji GKSŻ.
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Art. 614.
W finałach rozgrywek o mistrzostwo Polski i nagrody PZM przeprowadzane są
obowiązkowe badania na obecność w organizmie alkoholu i środków odurzających
zawodników wytypowanych przez sędziego lub Jury Zawodów
Art. 615.
Nie zezwala się na rozgrywanie biegów innych niż należące do programu
zawodów, przed zakończeniem zawodów z art. 601, chyba, że GKSŻ postanowi
inaczej (z wyłączeniem zawodów z art. 601 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 - 4.
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