Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM - MPPK i MMPPK

VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PAR KLUBOWYCH
I MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PAR KLUBOWYCH
Art. 821.
Kluby zgłaszają się do rozgrywek na 1 miesiąc przed datą kalendarzową pierwszego
stopnia rozgrywek.
Art. 822.
1. W zawodach o Mistrzostwo Polski Par Klubowych i Młodzieżowe Mistrzostwo
Polski Par Klubowych biorą udział pary wyznaczone przez kluby posiadające
licencje wydane na podstawie: „Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania
i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie
sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I ligi żużlowej” lub
„Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej kluby do udziału
we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym, sporcie kartingowym i sporcie żużlowym”.
2. Każdy klub może wystawić tylko jedną parę w Mistrzostwach Polski Par Klubowych i jedną parę w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych.
3. W przypadku, gdy klub działający w formie stowarzyszenia przekazał prawo
do rozgrywek ligowych spółce akcyjnej, do rozgrywek MPPK i MMPPK może
być zgłoszona drużyna zarówno przez stowarzyszenie jaki i spółkę akcyjną,
z zastrzeżeniem, że żaden z zawodników nie ma prawa reprezentować w danych
rozgrywkach obydwu klubów.
4. W zawodach MPPK startują zawodnicy krajowi.
5. W zawodach MMPPK mogą startować tylko krajowi zawodnicy młodzieżowi.
6. W zawodach MMPPK, zawodnicy wypożyczeni reprezentują barwy klubu
wskazanego w umowie o wypożyczenie zawodnika, stosownie do przepisów
Regulaminu Przynależności Klubowej Zawodników w Sporcie Żużlowym.
Art. 823.
1. 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.
2. Dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 48 ust. 4
i 5), z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej jednego nazwiska, lecz niedopuszczalne są zmiany numerów startowych w żadnej z par.
3. Podanie składu drużyny (art. 48 ust. 4 i 5) liczącego mniej niż 2 zawodników,
traktowane będzie jako przewinienie dyscyplinarne 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, para nie bierze udziału
w zawodach, a kierownik drużyny podlega karze dyscyplinarnej.
5. W zawodach MMPPK, w składzie drużyny klubu, który w danym sezonie nie
bierze udziału w rozgrywkach DMP oraz DM I i II Ligi, do zawodów mogą
zostać zgłoszeni zawodnicy, biorący udział w tych zawodach jako „gość”.
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6. Jako „gość” nie może zostać zgłoszony zawodnik, który wcześniej był zgłoszony
do zawodów MMPPK w danym sezonie w barwach swojego klubu, a w całym
sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może reprezentować barwy tylko
jednego klubu.
7. 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.
8. Punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w zawodach jako „gość” liczą
się do wyników zawodów.
9. Para może wziąć udział w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów,
podanej w zawiadomieniu o zawodach, obecny jest co najmniej jeden zawodnik
z pary.
Art. 824.
1. Każda para może być uzupełniona zawodnikiem rezerwowym reprezentującym ten sam klub.
2. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłoszeni do startu w zastępstwie innego
zawodnika (numeru startowego) od pierwszego biegu włącznie. Mogą także
w biegu powtórzonym zastąpić zawodnika stosownie do przepisów art. 83 ust. 2
i 3.
3. W przypadku przerwania biegu przez sędziego zawodów na skutek dotknięcia
taśmy lub z innych powodów i w konsekwencji wykluczenia winnego
zawodnika, zawodnik ten w biegu powtórzonym nie może być zastąpiony przez
zawodnika rezerwowego.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Art. 825.
MPPK i MMPPK rozgrywane są dwustopniowo: eliminacje i finał.
W finale MPPK udział bierze para organizatora zawodów, zwycięzca Finału
Mistrzostw Par Klubowych DM I Ligi w danym sezonie, oraz pary klubów,
które w poprzednim sezonie zajęły pierwsze 5 miejsc w rozgrywkach
DMP.
W Finale Mistrzostw Par Klubowych DM I Ligi, który jest eliminacją do
Finału MPPK bierze udział 6 par klubów DM I Ligi oraz jedna drużyna
startująca jako „dzika karta”.
W przypadku, jeśli organizator uzyskał miejsce jak w ust. 2 powyżej, decyzję
podejmie GKSŻ.
W uzasadnionych przypadkach GKSŻ może ustalić wyjątki od ww. zasad
w drodze komunikatu.
Organizator ma prawo rozegrać po zakończeniu finału MPPK bieg dodatkowy
o nagrodę głównego sponsora dla 4 zawodników z największą liczbą punktów.
W finale MMPPK startują pary wyłonione z eliminacji oraz para organizatora
finału.
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Art. 826.
1. GKSŻ dokonuje podziału par na grupy oraz losuje numery startowe.
2. Organizatora finału MPPK i finału MPPK 1 ligi wyznacza GKSŻ.
3. Finał MMPPK organizowany jest przez klub Młodzieżowego Drużynowego
Wicemistrza Polski z poprzedniego roku na jego torze.
Art. 827.
1. W MMPPK eliminacje rozgrywane są wg tabel: 10-biegowej (5 drużyn), zgodnie
z art. 64, 15-biegowej (6 drużyn), zgodnie z art. 65 lub 21-biegowej (7 drużyn),
zgodnie z art. 66, w zależności od liczby drużyn zgłoszonych do tych rozgrywek.
2. Finały rozgrywane są wg tabeli 21-biegowej (7 par) - art. 66. Zasady awansu
do finału MMPPK opublikowane będą w komunikacie GKSŻ.
Art. 828.
W MPPK i MMPPK zawodnicy tej samej pary mogą zamieniać się polami startowymi,
zachowując kolory kasków przypisane do numerów startowych, zgodnie z odpowiednią tabelą z art. 64, 65 lub 66.
Art. 829.
1. Końcową klasyfikację w MPPK i MMPPK ustala się, szeregując pary wg liczby
zdobytych przez nie punktów.
2. Jeżeli dwie lub więcej par zdobędą równą liczbę punktów, o kolejności zajętych
miejsc decyduje:
1) w eliminacjach, na ostatnich miejscach premiowanych awansem, bieg
dodatkowy z udziałem zawodnika z każdej zainteresowanej pary,
2) w finale, na trzech pierwszych miejscach, bieg dodatkowy z udziałem
zawodnika z każdej zainteresowanej pary,
3. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 nie może być rozegrany, o kolejności miejsc decydują kryteria
jak w ust. 6 pkt 1 - 3. Gdy i te są niewystarczające, o kolejności zadecyduje
losowanie, które przeprowadzi sędzia zawodów w obecności zainteresowanych
par.
4. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2 nie może być rozegrany, o kolejności miejsc decydują kryteria
jak w ust. 6 pkt 1 - 3. Gdy i te są niewystarczające, pary z równą sumą punktów
są klasyfikowane na tych samych miejscach.
5. Do biegów, o których mowa w ust. 2 zawodników wyznacza kierownik tej pary.
6. W innych przypadkach niż w ust. 2, o kolejności zajętych miejsc przy równości
punktów decyduje:
1) większa liczba pierwszych miejsc, a następnie drugich, trzecich i czwartych
zajętych przez zawodników pary w poszczególnych biegach,
2) jeżeli równość utrzyma się, rozstrzyga wynik bezpośredniego spotkania
w biegu,
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3) jeżeli bezpośrednie spotkanie w biegu zakończy się wynikiem 3:3, wyższe
miejsce zajmuje para, której zawodnik zwyciężył w biegu.
Art. 830.
1. Pary, które zajęły trzy pierwsze miejsca w finałach, otrzymują odpowiednio
następujące tytuły i wyróżnienia:
1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Par Klubowych, puchar i szarfę
tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski Par Klubowych, puchar i szarfę
2 miejsce: tytuł Wicemistrza Polski Par Klubowych, puchar, szarfę i dyplom
tytuł Młodzieżowego Wicemistrza Polski Par Klubowych, puchar
i szarfę
3 miejsce: tytuł II Wicemistrza Polski Par Klubowych, puchar i szarfę
tytuł Młodzieżowego II Wicemistrza Polski Par Klubowych, puchar
i szarfę.
2. Zawodnicy zwycięskich zespołów (nie więcej niż trzech w zespole) otrzymują
odpowiednio: złote, srebrne i brązowe medale.
Art. 831.
Zasady wynagrodzenia w finale MPPK będą opublikowane w komunikacie GKSŻ.
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