Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

V. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW
Art. 801.
1. W rozgrywkach biorą udział drużyny klubów:
1) posiadających 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) posiadających ważne licencje PZM otrzymane na podstawie regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów I i II ligi
żużlowej,
3) posiadających ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
4) których macierzysta FMN zawarła z PZM umowę określającą warunki
startu drużyny zagranicznej w tych rozgrywkach.
2. Termin zgłaszania drużyn podany będzie w komunikacie GKSŻ.
3. W rozgrywkach mogą startować tylko krajowi zawodnicy młodzieżowi.
4. Zawodnicy wypożyczeni reprezentują barwy klubu wskazanego w umowie
o wypożyczenie zawodnika, stosownie do przepisów Regulaminu Przynależności
Klubowej Zawodników w Sporcie Żużlowym.
5. W rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu tylko krajowi zawodnicy
młodzieżowi stanowią kadrę klubu.
Art. 802.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów są rozgrywane systemem trójstopniowym:
eliminacje, część półfinałowa i finał.
Art. 803.
1. Eliminacje rozegrane zostaną w 12 rundach, w 4 grupach 6-drużynowych.
Zawody eliminacji rozgrywane będą według formatu określonego w art.
808. Szczegółowe przepisy dotyczące zasad rozgrywania części
półfinałowej określają przepisy art. 804 i 805.
2. Część półfinałowa rozegrana zostanie w 14 rundach, w 2 grupach 7drużynowych według formatu określonego w art. 808. Szczegółowe przepisy
dotyczące zasad rozgrywania części półfinałowej określają przepisy art. 804
i 806.
3. Finał będzie rozegrany według formatu określonego w art. 808.
4. GKSŻ w formie decyzji dokona podziału drużyn na grupy eliminacyjne i rundy
półfinałowe, wyznaczy organizatorów zawodów eliminacyjnych, półfinałowych
i finału oraz wylosuje numery startowe drużyn w grupach. Decyzje opublikowane
będą w komunikatach GKSŻ.
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Art. 804.
1. W zawodach rund eliminacyjnych drużyny otrzymują następującą liczbę
punktów meczowych:
I miejsce - 5 pkt
II miejsce - 4 pkt
III miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 1 pkt
VI miejsce - 0 pkt
2. W zawodach w części półfinałowej, drużyny otrzymują następującą liczbę
punktów meczowych:
I miejsce - 6 pkt
II miejsce - 5 pkt
III miejsce - 4 pkt
IV miejsce - 3 pkt
V miejsce - 2 pkt
VI miejsce - 1 pkt
VII miejsce - 0 pkt.
3. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1 i 2, drużyny zdobywają
punkty biegowe, które są sumami punktów, zdobytych przez zawodników danej
drużyny.
4. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ukończą zawody eliminacyjne z taką samą sumą
punktów biegowych, klasyfikuje się je na tych samych miejscach, np. I - II, II - III
- IV, itd. Wówczas dzieli się równo pomiędzy drużynami sumę punktów
meczowych za zajęte miejsca.
Art. 805.
1. O kolejności drużyn w grupach eliminacyjnych 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 czwartych lub piątych, sędzia
zawodów ostatniej rundy zawodów eliminacyjnych w grupie 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 względu na warunki atmosferyczne bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, 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,
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4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
5) większa liczba piątych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach eliminacyjnych,
6) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 5 nie są wystarczające, o kolejności miejsc
decyduje wyższe miejsce drużyny w ostatnich zawodach eliminacyjnych
w grupie.
4. Drużyny, które zostaną sklasyfikowane na miejscach 1 - 3 w grupach
eliminacyjnych oraz dwie najlepsze drużyny z czwartych miejsc uzyskują
awans do części półfinałowej. Dla drużyn, które zajęły czwarte miejsca
w grupach eliminacyjnych zostanie sporządzona klasyfikacja pomocnicza
według sum zdobytych punktów meczowych i biegowych. W przypadku
równości punktów meczowych i biegowych, o kolejności w klasyfikacji
pomocniczej decydują kryteria z ust. 3 pkt 1 - 5 powyżej. Jeśli kryteria te nie
są wystarczające, o kolejności zadecydują indywidualne wyniki
zawodników zainteresowanych drużyn, to jest: liczba pierwszych miejsc
w biegach, następnie drugich, trzecich i czwartych.
Art. 806.
1. O kolejności drużyn w części półfinałowej decyduje suma punktów meczowych
ze wszystkich zawodów tej części.
2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, o kolejności decyduje suma
punktów biegowych. Gdy i ta jest równa, o końcowej klasyfikacji drużyn decyduje
w kolejności:
1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach części półfinałowej,
2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach
części półfinałowej,
3) większa liczba trzecich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach
części półfinałowej,
4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich
zawodach części półfinałowej,
5) większa liczba piątych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach
części półfinałowej,
6) większa liczba punktów zdobyta w bezpośrednich pojedynkach
zainteresowanych drużyn we wszystkich zawodach części półfinałowej (przy
remisie decyduje większa liczba zwycięstw indywidualnych),
7) wyższa pozycja w grupie eliminacyjnej.
3. Drużyny, które zostaną sklasyfikowane na miejscach 1 - 3 w grupach
półfinałowych oraz najlepsza drużyna z czwartego miejsca uzyskują awans
do finału. Dla drużyn, które zajęły czwarte miejsca w grupach półfinałowych
zostanie sporządzona klasyfikacja pomocnicza według sum zdobytych
punktów meczowych i biegowych. W przypadku równości punktów
meczowych i biegowych, o kolejności w klasyfikacji pomocniczej decydują
kryteria z ust. 3 pkt 1 - 7 powyżej. Jeśli kryteria te nie są wystarczające, o
kolejności zadecydują indywidualne wyniki zawodników zaintere-
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sowanych drużyn, to jest: liczba pierwszych miejsc w biegach, następnie
drugich, trzecich i czwartych.
Art. 807.
1. Końcową klasyfikację w DMPJ 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:
1) na trzech pierwszych miejscach - bieg dodatkowy z udziałem jednego zawodnika z każdej zainteresowanej drużyny,
2) na pozostałych miejscach - większa liczba pierwszych miejsc, a następnie
drugich, trzecich i czwartych zajętych przez zawodników drużyny w poszczególnych biegach,
3) jeżeli równość z pkt 2 utrzyma się, rozstrzyga wynik bezpośredniego
spotkania w biegu,
4) jeżeli bezpośrednie spotkanie w biegu zakończy się wynikiem 3:3, wyższe
miejsce zajmuje drużyna, której zawodnik zwyciężył w biegu.
3. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 nie może być rozegrany, o kolejności drużyn decydują kryteria jak
w ust. 2 pkt 2 - 4. Gdy i te są niewystarczające, o kolejności zadecyduje
losowanie, które przeprowadzi sędzia zawodów w obecności zainteresowanych
drużyn.
4. Do biegów dodatkowych zawodników wyznaczają kierownicy drużyn.
Art. 808.
1. Format zawodów części eliminacyjnej z udziałem 6 drużyn:
1) Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego.
2) Numery startowe w drużynach:
drużyna A:
1
2
3
rez. 19
B:
4
5
6
rez. 20
C:
7
8
9
rez. 21
D:
10
11
12
rez. 22
E:
13
14
15
rez. 23
F:
16
17
18
rez. 24
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Rozkład biegów:

Bieg
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVI
XVIII

Numery i miejsca startowe
A
B
C
D
1c
4b
2n
5ż
7c
10 b
9n
11 ż
18 c
14 b
16 n
15 ż
12 c
3b
11 n
2ż
15 c
9b
13 n
8ż
6c
17 b
4n
16 ż
9c
2b
7n
1ż
10 c
18 b
12 n
17 ż
14 c
5b
15 n
6ż
16 c
8b
17 n
7ż
2c
13 b
3n
14 ż
4c
11 b
5n
10 ż
17 c
1b
18 n
3ż
13 c
10 b
14 n
12 ż
8c
6b
9n
4ż
11 c
7b
12 n
8ż
5c
16 b
6n
18 ż
3c
15 b
1n
13 ż

3) Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą zamieniać się polami
startowymi.
W przypadku powtórzenia startu z powodu wykluczenia zawodnika,
jego partner z pary nie ma prawa wyboru pola startowego. Zawodnicy
rezerwowi startują w kolorze kasku i z pola startowego zawodnika,
którego zastępują.
4) Zawodnik rezerwowy w drużynie może być zgłoszony do startu
w zastępstwie innego zawodnika (numeru startowego) danej drużyny,
od pierwszego biegu włącznie, a także w biegu powtórzonym może
zastąpić zawodnika stosownie do przepisów art. 83 ust. 2 i 3.
5) Zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie
motocyklem taśm maszyny startowej, będzie wykluczony z biegu, lecz
w biegu powtórzonym może być zastąpiony przez zawodnika
rezerwowego.
6) Łączna liczba startów zawodnika rezerwowego nie może być większa
niż 4.
7) Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 9
biegów.
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2. Format zawodów części półfinałowej i finałowej z udziałem 7 drużyn:
1) Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego.
2) Numery startowe w drużynach:
drużyna 1:
1
2
3
rez. 22
2:
4
5
6
rez. 23
3:
7
8
9
rez. 24
4:
10
11
12
rez. 25
5:
13
14
15
rez. 26
6:
16
17
18
rez. 27
7:
19
20
21
rez. 28
3) Rozkład biegów:
Bieg
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Numery i miejsca startowe
A
B
C
czerwony
biały
niebieski
1
4
2
7
10
8
13
16
14
19
1
20
4
7
6
10
13
12
21
17
19
3
9
1
12
6
11
14
21
15
17
3
16
5
14
4
8
18
9
20
11
21
2
15
3
16
5
18
9
19
7
11
2
10
6
20
5
15
8
13
18
12
17

D
żółty
5
11
17
3
9
15
18
8
4
20
2
13
16
12
14
6
21
1
19
7
10

4) Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą zamieniać się polami startowymi.
W przypadku powtórzenia startu z powodu wykluczenia zawodnika, jego
partner z pary nie ma prawa wyboru pola startowego. Zawodnicy rezerwowi
startują w kolorze kasku i z pola startowego zawodnika, którego zastępują.

353

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

5) Zawodnik rezerwowy w drużynie może być zgłoszony do startu w zastępstwie
innego zawodnika (numeru startowego) danej drużyny, od pierwszego biegu
włącznie, a także w biegu powtórzonym może zastąpić zawodnika stosownie
do przepisów art. 83 ust. 2 i 3.
6) Zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie motocyklem
taśm maszyny startowej, będzie wykluczony z biegu, lecz w biegu powtórzonym może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego.
7) Łączna liczba startów zawodnika rezerwowego nie może być większa niż 4.
8) Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 14 biegów.
Końcową klasyfikację przeprowadza się biorąc pod uwagę wyniki 14 biegów,
jeżeli zakończyło się mniej niż 21 biegów.
Art. 809.
1. Nie później niż 90 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.
2. W zgłoszeniu dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie
(art. 48 ust. 1 i 4), z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej jednego nazwiska,
lecz niedopuszczalne są zmiany numerów startowych w żadnej z drużyn.
3. Podanie składu drużyny (art. 48 ust. 1 i 4) liczącego mniej niż 3 zawodników jest
przewinieniem dyscyplinarnym klubu.
4. 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.
5. W eliminacjach oraz części półfinałowej, kluby biorące udział w danym sezonie
w rozgrywkach DM I Ligi i DM II Ligi mogą zgłosić do zawodów DMPJ
zawodnika biorącego udział w tych zawodach jako „gość”, o ile spełnione są
następujące warunki:
1) zawodnik „gość” ma przynależność do klubu startującego w EŻ lub
stowarzyszenia z miasta klubu ekstraligowego,
2) klub zgłaszający zawodnika „gościa” i klub, do którego przynależność posiada
ten zawodnik, biorą udział w różnych grupach rozgrywkowych,
3) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik jako „gość” może
reprezentować barwy tylko jednego klubu.
6. Każdy klub startujący w rozgrywkach DMPJ zgłasza, na 30 dni przed
pierwszą rundą eliminacji, nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 zawodników
(dopuszcza się zmiany listy po każdej części rozgrywek), którzy będą
wchodzili w skład kadry klubu w danej edycji rozgrywek. Wszyscy pozostali
zawodnicy kadry klubów startujących w rozgrywkach DMPJ, jak również
klubów nie uczestniczących w tych rozgrywkach, a posiadających
w kadrach swoich klubów krajowych zawodników młodzieżowych do lat 21
stanowią tworzą „Listę zawodników oczekujących DMPJ.” i mają status
„gościa oczekującego”.
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6. Listę zawodników oczekujących DMPJ publikuje GKSŻ na podstawie
zgłoszeń przekazanych przez kluby zgodnie z ustalonym wzorem
zgłoszenia.
7. W eliminacjach oraz części półfinałowej, kluby biorące udział w danym
sezonie w rozgrywkach ligowych, w przypadku braku pełnego składu
drużyny muszą zgłosić do zawodów DMPJ zawodnika z listy „gość
oczekujący”.
9. Klub korzystający z zawodnika „gościa oczekującego” pokrywa koszty
przejazdu zawodnika na zawody od siedziby klubu macierzystego do
miejsca zawodów, według przepisów państwowych oraz premię za udział
w zawodach w wysokości opublikowanej w Postanowieniach na dany rok.
10. W całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik jako „gość oczekujący”
może reprezentować barwy kilku klubów.
11. Jeżeli w dniu zawodów DMPJ zawodnik startuje w zawodach ligi zagranicznej
zgodnie z kalendarzem lig międzynarodowych, klub zawodnika ma prawo zgłosić
do zawodów zawodnika biorącego udział w tych zawodach jako „gość” lub „gość
oczekujący”. Jednakże, gdy kadra klubu tego zawodnika liczy w dniu zawodów
więcej niż 3 zawodników, klub może zgłosić zawodnika biorącego udział
w zawodach jako „gość” lub „gość oczekujący” pod warunkiem udokumentowania zwolnieniem lekarskim, o którym mowa w ust. 16 pkt 2 poniżej, że nie
posiada na dzień zawodów innego zdolnego do jazdy zawodnika w aktualnej
kadrze klubu. Ponadto, muszą być spełnione warunki zawarte w ust. 5 pkt 2 i 3
powyżej. Powyższe dotyczy eliminacji i części półfinałowej.
12. Warunkiem udziału zawodnika w zawodach jako „gość” lub „gość oczekujący”
jest dołączenie do zgłoszenia do zawodów zgody klubu zawodnika na udział
w zawodach jako „gość” lub „gość oczekujący”. Jeżeli w danym sezonie
zawodnik jest wypożyczony, zgody udziela klub, do którego zawodnik jest
wypożyczony na reprezentowanie barw tego klubu w rozgrywkach ligowych.
13. Punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w zawodach jako „gość” liczą
się do wyników zawodów.
14. Punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w zawodach jako „gość
oczekujący” liczą się do wyników zawodów.
15. Drużyna jest klasyfikowana w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów,
podanej w zawiadomieniu o zawodach, obecnych jest co najmniej 3 zawodników
drużyny. Jeżeli obecnych jest mniej zawodników, mogą oni on 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. 16.
16. Jeżeli powodem stawienia się drużyny w składzie nie spełniającym warunków
jak w ust. 15 były:
1) udokumentowane: klęska żywiołowa lub wypadek komunikacyjny,
2) niezdolność do udziału w zawodach zawodników kadry klubu, potwierdzona
zwolnieniami lekarskim na okres co najmniej 9 dni, w których zawiera się
data zawodów, załączonymi do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie
oświadczeń o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych
(załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM)

355

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

drużyna będzie klasyfikowana w zawodach mimo składu, który nie spełnia
postanowień ust. 15, wyłącznie w przypadku zgłoszenia do składu
„gościa” lub „gościa oczekującego”.
17. Jeżeli drużyna stawiła się w składzie, który nie spełnia warunków określonych
w ust. 15, także w przypadku startu w zawodach w dwuosobowym składzie
i nie wystąpiły przypadki, o których mowa w ust. 16, klub tej drużyny podlega
karze dyscyplinarnej.
18. Jeżeli do zgłoszeń drużyn do zawodów załączono zwolnienia lekarskie
zawodników (ust. 16 pkt 2 powyżej), w protokole zawodów przypisuje się ich
nazwiska do numerów startowych i w miejscu do wpisywania zdobyczy
punktowych wpisuje się „zl”.
19. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dwóch drużyn z jednego klubu:
1) zawodnicy podani w kadrze klubu do pierwszej drużyny nie mogą
startować w drugiej, zgłoszonej drużynie,
2) do pierwszej drużyny w pierwszej kolejności muszą zostać zgłoszeni
zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie wystartowali w rozgrywkach
ligowych wszystkich szczebli,
3) po odpadnięciu jednej z drużyn, zawodnicy drużyny, która odpadła
mogą startować w barwach drużyny, która pozostała w rozgrywkach,
4) dozwolone jest rozstawienie drużyn z jednego klubu w jednej grupie
eliminacyjnej lub w części półfinałowej.
Art. 810.
1. Drużynie przysługuje prawo do używania w trakcie zawodów tylnych opon
w liczbie odpowiadającej liczbie zawodników obecnych w parku maszyn
o godzinie rozpoczęcia zawodów. Opony powinny być oznaczone przed
zawodami w obecności sędziego przez organizatora zawodów. Dozwolona jest
zamiana opon między zawodnikami tej samej drużyny.
2. W przypadku użycia nieoznaczonej opony zawodnik będzie wykluczony do końca
zawodów, wszystkie punkty zdobyte przez niego anulowane, a ponadto będzie
on podlegał karze dyscyplinarnej.
3. Klub organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia na każdą drużynę
uczestniczącą w zawodach po jednej używanej tylnej oponie, która będzie mogła
być użyta za zgodą sędziego zawodów w przypadkach losowych
uniemożliwiających drużynie użycie w biegu dwóch tylnych opon.
Art. 811.
1. Drużyny, które uczestniczyły w finale otrzymują tytuły i wyróżnienia:
1 miejsce: tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów, puchar, szarfę
2 miejsce: tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski Juniorów, 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.
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