Postanowienia na rok 2019

POSTANOWIENIA NA ROK 2019
A. Wysokość kaucji od protestu
Podstawowa kaucja od protestu wynosi 5000 zł.
Kaucja podwyższona o 150% wynosi 12500 zł.
Kaucja od protestu dotyczącego paliwa wynosi 5000 zł.
B. Kara pieniężna dla zawodnika za „żółtą kartkę” i „czerwoną kartkę”
wynosi:
kwota kary pieniężnej
zawody:

„żółta kartka”

„czerwona kartka”

1

DMP

2000 zł

5000 zł

2

DM I Ligi

1500 zł

3500 zł

3

DM II Ligi

1000 zł

2500 zł

4

MPPK, IMP, Złoty Kask

2000 zł

5000 zł

5

zawody nie wyszczególnione
w wierszach 1 – 4

500 zł

1500 zł

Kara pieniężna jest płatna przez zawodnika na rzecz odpowiedniego dla danych
zawodów podmiotu zarządzającego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Przepisy o zawieszeniu zawodnika w przypadku niewykonania nałożonej kary
zawarte w Regulaminie dyscyplinarnym PZM i przepisach dyscyplinarnych sportu
żużlowego stosuje się odpowiednio.
Kara pieniężna nie ma zastosowania w mini żużlu i nieprofesjonalnym współzawodnictwie w sporcie żużlowym.
C. Postanowienia finansowe dla sportu żużlowego na 2019 r.
Wszystkie kwoty podane w niniejszych postanowieniach są kwotami brutto, o ile nie
zapisano inaczej.
Zasady wypłat obowiązujące od 1.01.2019:
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM (z wyjątkiem finałów IMP,
MPPK i ZK) należność z tytułu punktowego, zajętych miejsc, amortyzacji
motocykli pokrywa klub delegujący wg własnych ustaleń.
W finałach IMP, MPPK i ZK powyższe kwoty wypłaca organizator zawodów,
w wysokości nie mniej niż:
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rozgrywki finałowe

IMP
MPPK
Złoty Kask

punktowe
(za każdy zdobyty punkt)

700 zł
200 zł
200 zł

ryczałt za amortyzację motocykla
(za każdy udział w biegu*)

500 zł
100 zł
100 zł

Za udział w biegu należy rozumieć: udział w biegu zakończonym oraz udział
w biegu przerwanym, kiedy zawodnik nie może wziąć udziału w biegu
powtórzonym z uwagi na odniesioną kontuzję lub wykluczenie z biegu.
2. W zawodach towarzyskich w kraju organizowanych przez klub, wysokość
wypłat punktowego, za zajęte miejsca, amortyzacji ustala i wypłaca organizator zawodów.
3. W zawodach FIM i FIM Europe, międzypaństwowych, międzynarodowych
i innych organizowanych przez klub w Polsce na zlecenie PZM, należność
z tytułu punktowego, zajętych miejsc i amortyzacji wypłaca organizator
zawodów w wysokości podanej w zleceniu imprezy.
4. W zawodach mistrzowskich FIM i FIM Europe, międzypaństwowych, międzynarodowych i innych rozgrywanych za granicą, w których biorą udział zawodnicy
delegowani przez PZM, należności z tytułu punktowego, zajętych miejsc
i amortyzacji wypłaca się wg dyspozycji ZG PZM.
5. W zawodach międzynarodowych i towarzyskich rozgrywanych za granicą,
podczas wyjazdów organizowanych poza ekipami PZM, należności z tytułu
punktowego, zajętych miejsc i amortyzacji wypłaca się w wysokości uzgodnionej
pomiędzy organizatorem zawodów a klubem polskim.
6. Premie (nagrody) dla trenerów, mechaników i osób funkcyjnych ustalają kluby
i organizatorzy zawodów we własnym zakresie na podstawie umów o pracę,
umów zleceń, z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych.
Dla imprez organizowanych na zlecenie PZM i GKSŻ, ustalenia te zawierać
będzie zlecenie imprezy.
7. Ekwiwalent dla osób urzędowych z pkt 13 - 15 na zawodach, dla których
podmiotem zarządzającym jest SE jest płatny przez SE w oparciu o ustalone przez
SE zasady. SE ma prawo do wprowadzenia ryczałtowego sposobu rozliczania
ekwiwalentów i zwrotu kosztów przejazdu oraz noclegu z klubami.
8. Jeżeli płatnikiem ekwiwalentu z pkt 13 - 15 jest klub, ekwiwalent jest płacony
przelewem bankowym w czasie do 5 dni roboczych liczonych od dnia
złożenia rachunku.
9. Jeżeli płatnikiem ekwiwalentu z pkt 14 - 16 jest podmiot zarządzający,
ekwiwalent jest płacony przelewem bankowym w czasie do 5 dni roboczych
liczonych od dnia złożenia rachunku.
10. W przypadku przerwania zawodów, które muszą być powtórzone, przysługuje
ekwiwalent w wysokości 75% odpowiednich kwot ekwiwalentu z pkt 13 - 16.
11 W przypadku odwołania zawodów, przysługuje ekwiwalent w wysokości 50%
odpowiednich kwot z pkt 13 - 16.
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12. W przypadku wykonywania funkcji przez osoby wymienione w pkt 13 - 16 w dni
poprzedzające termin zawodów, stawka ekwiwalentu zostaje odpowiednio
pomnożona przez liczbę dni, w jakich osoba wykonywała funkcję z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku funkcji komisarza toru meczu zagrożonego
w rozgrywkach o DMP, stawka ekwiwalentu za dzień poprzedzający dzień
zawodów wynosi 50% stawki podstawowej.
13. Ekwiwalent dla sędziów żużlowych płatny przez organizatora zawodów wynosi
(w zł):
rodzaj zawodów
“test-mecze” międzypaństwowe, finał IMP
Finał ZK i MPPK
Zawody wpisane do kalendarza FIM i FIM Europa
DM I Ligi
DM II Ligi
Półfinały IMP, finały: MIMP, MMPPK, DMPJ, SK, BK
Ćwierćfinały IMP i eliminacje ZK
Półfinały: MIMP, SK, BK,
Rundy DMPJ
Eliminacje MMPPK
Zawody towarzyskie (indywidualne i drużynowe)
Pozostałe zawody młodzieżowe (w tym rozgrywki
250cc)
Mistrzostwa Polski i Puchar PZM w mini żużlu
Zawody sparingowe

zaw. poza
zaw. w miejscu
miejscem
zamieszkania
zamieszkania
1500
750
1300
750
950
550
1300
1100
1100
450
750
400
550
300
550
300
550
300
550
300
400

250

200
0

200
0

13a. Ekwiwalent dla sędziów meczów DMP (Ekstraliga) oraz barażowych o miejsce w
Ekstralidze nie może być niższy niż 1500 zł.
13b. W zawodach, na które wyznaczony został sędzia z licencją "sędziego stażysty" i kwalifikator, kwota ekwiwalentu dla sędziego wypłacana
jest kwalifikatorowi.
14. Ekwiwalent dla komisarzy technicznych i kontrolerów motocykli wynosi (w zł):

funkcja
Komisarz techniczny
Kontroler motocykli
Kontroler motocykli testy systemów pomiaru
czasu
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zawody poza miejscem zamieszkania
zawody seniorskie i ligowe
zawody juniorskie
850
800

600
550

400

-
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Płatnikiem ekwiwalentu dla osób wyszczególnionych w powyższej tabeli jest:
- organizator zawodów, gdy z przepisów regulaminowych wynika obowiązek
powołania ww. osób urzędowych,
- klub, na wniosek którego ww. osoby urzędowe zostały powołane,
- w pozostałych przypadkach, płatnikiem jest właściwy dla danych rozgrywek lub
zawodów podmiot zarządzający.
15. Ekwiwalent dla: przewodniczącego Jury Zawodów, komisarza toru, członka Jury
Zawodów i obserwatora GKSŻ (w zł):
DMP

funkcja
Przewodniczący Jury Zawodów
Komisarz toru
członek Jury Zawodów
obserwator GKSŻ

850
850
500
-

DM I Ligi
pozostałe zawody
kwoty nie mniej niż
750
650
750
650
500
500
550
550

Płatnikiem ekwiwalentu dla osób wyszczególnionych w powyższej tabeli jest:
- organizator zawodów, gdy z przepisów regulaminowych wynika obowiązek
powołania ww. osób urzędowych,
- klub, na wniosek którego ww. osoby urzędowe zostały powołane,
- w pozostałych przypadkach, płatnikiem jest właściwy dla danych rozgrywek lub
zawodów podmiot zarządzający.
16. Ekwiwalent dla delegata i obserwatora SE płatny przez SE nie może być niższy
niż 550 zł, o ile SE w warunkach powołania określi, iż będzie to funkcja płatna.
17. Organizator egzaminu na licencję „125”, „250”, „500” dokonuje gotówką wypłat
ekwiwalentów dla członków komisji egzaminacyjnej w wysokości:
- przewodniczący komisji - 950 zł
- członek komisji - 850 zł.
Organizator egzaminu na licencję „85” dokonuje wypłaty ekwiwalentu w wysokości:
- przewodniczący komisji - 400 zł.
18. Ekwiwalent - płatny gotówką przez klub, którego tor jest przedmiotem weryfikacji
- dla weryfikatorów torów krajowych wynosi (także weryfikatorów infrastruktury
stadionowej) 850 zł (ekwiwalent nie jest wypłacany, jeśli weryfikacja nie odbyła
się z przyczyn niezależnych od organizatora).
19. Delegat GKSŻ otrzymuje zwrot kosztów przejazdu według zasad określonych
w pkt. 21, płatny przez PZM.

375

Postanowienia na rok 2019

20. Ekwiwalent dla osób urzędowych, pełniących funkcje w zawodach FIM i FIM
Europe, płatny przez organizatora zawodów wynosi:

Funkcja
Kierownik zawodów
Delegat PZM / Członek Jury
Asystent kier. zawodów
Szef Służby Medycznej
Sekretarz Jury
Komisarz Techniczny
Kontroler Motocykli
Komisarz Ochrony
Środowiska
Chronometrażysta
*

GRAND PRIX,
Speedway of Nations
SEC

pozostałe
zawody FIM
i FIM Europe

1500
1000
1300
1100
1000*

1300
1000
1100
900

1200

1100

900

800

600

600

tylko w zawodach SEC

W przypadku zawodów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w wyścigach
motocyklowych na lodzie, podane w powyższej tabeli kwoty przysługują za każdy
dzień zawodów.
W zawodach FIM i FIM Europe w klasach: 85-125cc, 125cc, 250cc obowiązuje
50% powyższych kwot za każdy dzień zawodów.
Za dzień treningu przysługuje stawka 25% ryczałtu.
W przypadku przerwania zawodów, które muszą być powtórzone oraz w przypadku
odwołania zawodów, przysługuje ekwiwalent w wysokości 75% odpowiednich
kwot z powyższej tabeli.
Organizator zawodów dokonuje wypłat gotówką lub przelewem bankowym w czasie
do 5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia rachunku.
21. Osobom wymienionym w pkt 13 - 20 przysługuje:
a) zwrot kosztów przyjazdu (wg przedstawionego dokumentu przejazdu):
1) pociągiem (II kl. pociągu osobowego / pospiesznego / ekspresowego)
lub
2) samochodem osobowym w wysokości 100 % (75% stawki za zawody
sparingowe) stawki za 1 km, przy czym „stawka za 1 km” oznacza stawkę
podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 roku (Dz.U.
Nr 27, poz. 271)
b) zwrot kosztu noclegu do 250 zł brutto (według rachunku); w uzasadnionych
przypadkach osoby wymienione w pkt 13, 13a, 14 i 15 mogą skorzystać
z noclegu na dzień przed oraz po zawodach.
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Uwagi:
1) koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej można rozliczać tylko
w odniesieniu do kursujących zgodnie z obowiązującym w danym dniu rozkładem
jazdy
2) obliczając koszt przejazdu samochodem osobowym uwzględnia się liczbę
faktycznie przejechanych kilometrów.
Płatnikiem zwrotu kosztów przejazdu i kosztu noclegu jest podmiot wypłacający
ekwiwalent. Sposób płatności jest taki, jak płatność ekwiwalentu.
22. W przypadku płatników podatku VAT kwoty w punktach 13 - 21 są kwotami netto
(nie dotyczy pkt 21 b).
23. Odpłatność za wydanie druku licencji FIM, FIM Europe i PZM (płatne w zł wg
kursu NBP w dniu wystawienia):
FIM
- mistrzowska Grand Prix (roczna): druk 1464 EUR
- mistrzowska Grand Prix (jednorazowa): druk 488 EUR
- mistrzowska na wszystkie zawody z wyłączeniem Grand Prix (roczna):
druk 488 EUR
- mistrzowska na wszystkie zawody z wyłączeniem Grand Prix (jednorazowa):
druk 122 EUR
- międzynarodowa: 100 PLN
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, Złote Trofeum (roczna): druk 122 EUR
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, Złote Trofeum (jednorazowa): 61 EUR
FIM Europe
- roczna: 135 EUR
- jednorazowa: 55 EUR
- promocyjna roczna (85, 125 cc): 55 EUR
- promocyjna jednorazowa (85, 125 cc): 33 EUR
PZM
- krajowa / międzynarodowa (roczna): 100 PLN
24.Odpłatność za zgłoszenie do egzaminu na licencję wynosi (od osoby):
- 500cc - 500 zł
- 250cc - 300 zł
- 125cc - 300 zł
- 85-125cc - 150 zł
25. Klub, którego tor jest przedmiotem weryfikacji wpłaca na konto ZG PZM kwotę
250 zł netto za każdą pobraną próbkę nawierzchni toru tytułem kosztów badania
próbek.
26. W rozgrywkach o DMPJ należność z tytułu ryczałtu za udział juniora
„gościa oczekującego” w rozgrywkach DMPJ wynosi 2000 PLN netto za
udział w danych zawodach (dodatkowo przysługuje zwrot kosztów
dojazdu zawodnika na zawody wg stawek regulaminowych).

377

Postanowienia na rok 2019

D. Tłumiki
Wykaz tłumików z homologacją FIM ważną w 2019 roku oraz wykaz
obowiązujących osłon termicznych zostanie opublikowany w komunikacie
GKSŻ.
E. Opony tylne homologowane przez FIM:
Wykaz opon z homologacją FIM ważną w 2019 roku zostanie opublikowany
w komunikacie GKSŻ.
F. Deflektory posiadające homologacje FIM:
Wykaz deflektorów z homologacją FIM ważną w 2019 roku zostanie
opublikowany w komunikacie GKSŻ.
G. Zasady funkcjonowania Średniej Indywidualnej (SI)
1. Poniższe zasady funkcjonowania Średniej Indywidualnej, zwanej niżej SI,
stanowią uzupełnienie przepisów dotyczących statusu zawodnika zastępowanego
w zawodach ligowych.
2. SI posiadają wyłącznie zawodnicy, których liczba startów w zawodach ligowych
jest większa od liczby obliczonej wg formuły: liczba rund pomnożona przez 2,
gdzie: liczba rund jest równa liczbie meczów rozegranych przez drużynę danego
zawodnika w okresie, za który obliczana jest SI.
3. Pomimo posiadania SI, zawodnik może być zastępowany tylko wtedy,
gdy nie jest zgłoszony do zawodów ligowych pod numerem startowym,
pod którym musi być zgłoszony zawodnik młodzieżowy.
4. SI oblicza się w następujący sposób: suma zdobytych na torze punktów
i punktów bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których zawodnik
wziął udział, wliczając w to również biegi nie ukończone z powodu: wykluczeń,
upadków, defektów. Wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku
dziesiętnym.
Za biegi nie ukończone z powodu wykluczenia uważa się także biegi, w których:
1) zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia
(wykluczenie z określonych biegów bądź do końca zawodów),
2) zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu,
3) zawodnik został wykluczony za dotknięcie taśmy maszyny startowej i zastąpiony w biegu powtórzonym zawodnikiem rezerwowym.
Uważa się, że zawodnik nie wziął udziału w biegu, jeżeli nie stanął na starcie
biegu powtórzonego z powodu niezawinionej kontuzji.
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5. SI obliczana jest według poniższych tabel:
DMP:
numery kolejne
rozegranych przez drużynę
meczów, po których
obliczana jest SI:
numery kolejne
meczów rozgrywanych
przez drużynę,
w których obowiązuje SI:

wszystkie mecze ligowe,
w których zawodnik
startował w sezonie 2018

1-7

8 - 14

1-7

8 - 14

część finałowa
i
mecze barażowe

DM I Ligi:
numery kolejne
rozegranych przez
drużynę
meczów, po których
obliczana jest SI:
numery kolejne
meczów rozgrywanych
przez drużynę,
w których obowiązuje SI:

wszystkie mecze
ligowe, w których
zawodnik startował
w sezonie 2018

1-6

7 - 12

1-6

7 - 12

część finałowa
i
mecze
barażowe

wszystkie mecze
ligowe, w których
zawodnik startował
w sezonie 2018

1–6

7 - 12

1-6

7 - 12

część finałowa
i
mecze
barażowe

DM II Ligi
numery kolejne
rozegranych przez
drużynę
meczów, po których
obliczana jest SI:
numery kolejne
meczów rozgrywanych
przez drużynę,
w których obowiązuje SI:

gdzie:
„numery kolejne” odnoszą się do kolejności chronologicznej rozgrywanych
meczów i nie mają nic wspólnego z numerami rund, określonymi w terminarzu rozgrywek
6. SI z wszystkich meczów ligowych, w których zawodnik startował w sezonie
2018, o których mowa w ust. 5 (tabele, kol. 2) są przeliczane w następujący
sposób:
1) dla zawodników, którzy w sezonie 2018 startowali w DMP: dla DMP - bez
przeliczania, dla DM I Ligi - mnożąc przez 1,2, dla DM II Ligi - mnożąc
przez 1,4,
2) dla zawodników, którzy sezonie 2018 startowali w DM I Ligi: dla DMP dzieląc przez 1,3, dla DM I Ligi - bez przeliczania, dla DM II Ligi - mnożąc
przez 1,2,
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3) dla zawodników, którzy sezonie 2018 startowali w DM II Ligi: dla DMP dzieląc przez 1,6, dla DM I Ligi - dzieląc przez 1,2, dla DM II Ligi - bez
przeliczania
4) jeżeli przeliczona SI w sposób określony w pkt 1 - 3 jest większa niż 3,000,
przyjmuje się, że jest ona równa 3,000.
7. Po obliczeniu SI sporządza się listę klasyfikacyjną zawodników dla każdego
klubu. Na liście pomija się krajowych zawodników młodzieżowych w ten sposób,
że miejsca zajmowane przez tych zawodników na liście są puste.
8. W przypadku równości obliczonych SI dla dwóch lub więcej zawodników danego
klubu, o kolejności w klasyfikacji, o której mowa w pkt 7 decyduje większa liczba
startów. Przy równości startów, decydująca jest większa suma zdobytych na torze
punktów. Jeśli suma punktów też jest równa, o kolejności zawodników decyduje
klub.
9. Obliczone SI będą publikowane w Komunikacie odpowiedniego podmiotu
zarządzającego.
10. W przypadku zmian w składzie kadry klubu (wypożyczenie zawodnika),
kolejność zawodników wg SI w tym klubie będzie publikowana w odpowiednim
komunikacie.
H. Zasady klasyfikacji zawodników według średnich biegopunktowych
1. Po zakończeniu sezonu, podmioty zarządzające sporządzają listy klasyfikacyjne
zawodników za dany sezon według średnich biegopunktowych, oddzielne
dla każdej ligi.
2. W listach klasyfikacyjnych uwzględnieni są zawodnicy wyłącznie tacy, których
liczba startów w zawodach ligowych jest większa od liczby obliczonej wg formuły:
liczba rund pomnożona przez 2, gdzie: liczba rund jest równa liczbie meczów
rozegranych w sezonie przez drużynę danego zawodnika. Zawodnicy, którzy
biorąc udział w zawodach w charakterze „gościa” i których liczba startów w tych
zawodach spełnia powyższą formułę, są również uwzględnieni w liście.
3. Kryterium decydującym o kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej za dany
sezon jest średnia biegopunktowa obliczana w następujący sposób: suma
zdobytych na torze punktów i punktów bonusowych podzielona przez liczbę
biegów, w których zawodnik wziął udział, wliczając w to również biegi nie
ukończone z powodu: wykluczeń, upadków, defektów (patrz: „Uwagi”, pkt 6);
wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku dziesiętnym
4. W przypadku równości średniej biegopunktowej dwóch lub więcej zawodników,
o kolejności zawodników decyduje większa liczba startów. Jeżeli liczba startów
jest równa, zawodnicy są klasyfikowani na tym samym miejscu.
5. Jeżeli zawodnik był sklasyfikowany na liście danej ligi za poprzedni sezon,
na liście za dany sezon przy każdym sklasyfikowanym zawodniku wykazana jest
pozycja, jaką zawodnik zajmował na liście sporządzonej za poprzedni sezon oraz
wykazana jest różnica pomiędzy miejscami na liście za dany i po-przedni sezon.
Dodatnia różnica oznacza awans, a ujemna różnica spadek zawodnika na liście
klasyfikacyjnej.
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6. Uwagi:
1) Za biegi nie ukończone z powodu wykluczenia uważa się także biegi,
w których:
a) zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia
(wykluczenie z określonych biegów bądź do końca zawodów),
b) zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu,
c) zawodnik został wykluczony za dotknięcie taśmy maszyny startowej
i zastąpiony w biegu powtórzonym zawodnikiem rezerwowym.
2) Jeżeli zawodnik nie stanął na starcie biegu powtórzonego z powodu
niezawinionej kontuzji, uważa się, że nie wziął on udziału w biegu.
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