Nice Cup 2V 2019 – REGULAMIN CYKLU
I OGÓLNE
1. Podstawowym celem cyklu turniejów Nice Cup 2V jest wsparcie procesu szkolenia
najmłodszych zawodników.
2. Dodatkowym celem jest umożliwienie najmłodszym adeptom sportu żużlowego treningów na
nowych torach oraz integracja środowiska żużlowców.
3. Po każdym turnieju tworzona są klasyfikacje bieżące dla par i zawodników indywidualnie.
4. Organizator danej rundy może połączyć zawody cyklu Nice Cup z tradycyjnym dla swojego
miasta turniejem (np. memoriałem). Zawody każdej rundy mogą nosić dodatkową nazwę
(człon do dyspozycji sponsora) według porozumienia zawartego miedzy firmą PROMEX
a Nice.
5. Organizatorem cyklu jest sponsor tytularny ligi, firma Nice Polska we współpracy z Główną
Komisją Sportu Żużlowego. Partnerem w organizacji cyklu i dostawcą silników jest firma
PROMEX na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między Nice a PROMEX.
6. Organizator danej rundy zapewnia zawodnikom dostęp do toru wraz z infrastrukturą oraz
opiekę medyczną w trakcie zawodów oraz dokonuje opłaty za sędziego.
7. W trakcie przerw na równanie toru mogą odbywać się treningi adeptów na zasadzie treningu
w różnych klasach sprzętowych.
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator ma prawo zorganizować dodatkowy
miniturniej dla zawodników startujących na własnym sprzęcie według regulaminu
szczegółowego zawodów. Podział zawodników może odbyć się na zasadzie losowania lub
przydziału.
9. Jeśli organizator cyklu zapewnia na zawody plastrony oraz osłony kierownicy, zawodnicy są
zobowiązani do ich używania. Plastrony oraz osłony kierownicy podlegają zwrotowi po
zakończonych zawodach.
II UCZESTNICY
1. Turnieje odbywają się w formie międzynarodowych zawodów par.
2. Każda para składa się z dwóch zawodników
3. Zawody przeznaczone są dla zawodników, którzy ukończyli 16. lat. Sugerowane jest zgłaszanie
zawodników do 21-ego roku życia.
4. Zawodników do poszczególnych rund zgłaszają federacje.
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5. Listę swoich reprezentantów każdy klub powinien przesłać do organizatora cyklu nie później
niż na tydzień przed planowanymi zawodami.
6. Do zawodów może zostać zgłoszony zawodnik, który stanowi rezerwę toru. Zawodnik ten
uzupełnia skład zespołu, który stawił się na zawody w niepełnym składzie lub zastępuje
w trakcie zawodów zawodnika dowolnego zespołu, który nie może wystartować w swoim
biegu z powodu kontuzji lub wycofania się z zawodów.
Punkty zawodnika stanowiącego rezerwę toru nie wliczają się do klasyfikacji par.

III FORMAT ZAWODÓW
1.
2.
3.
4.

Każdy bieg składa się z 4 okrążeń.
Udział bierze 6 stałych par, oznaczonych numerami: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Zawody składają się z 15-biegów oraz wielkiego finału dla najlepszych zawodników (bieg 16).
Formuła zawodów:

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

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

5. Zawody mogą zostać zaliczone po rozegraniu 9-ciu biegów.
Pary sklasyfikowane w zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji par w cyklu:
1 miejsce w zawodach – 6 punktów
2 miejsce w zawodach – 5 punktów itd.
6. W przypadku gdy do zawodów zgłosi się 5 par, rozegrane będą według poniższego formatu
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W tym wypadku bieg dla najlepszych zawodników będzie rozegrany według zasad poniżej
(punkty 7-12) jako bieg 11 zawodów. Za miejsca w tych zawodach pary otrzymają punkty
następująco:
Za 1 miejsce – 5 punktów
Za 2 miejsce – 4 punkty itd.
7. Po zakończeniu 15-stego biegu odbędzie się finał dla najlepszych zawodników (bieg nr 16).
8. W biegu nr 16 startuje:
a. Dwóch zawodników z najlepszej drużyny
b. Najlepszy zawodnik z drugiej pary
c. Najlepszy zawodnik z trzeciej pary
9. W przypadku równości punktów dwóch lub trzech zawodników z jednej pary, kolejność
zawodników ustalana jest według ilości pierwszych, drugich, trzecich i czwartych („0” lepsze
niż W, M, d, T, NS) miejsc jakie zajęli w swoich wyścigach. Gdy i te równe, decyduje losowanie
lub ustalenie między zawodnikami.
10. W biegu nr 16 zawodnicy wybierają pola startowe według klasyfikacji:
a. Najlepszy zawodnik z pierwszej drużyny
b. Najlepszy zawodnik z drugiej drużyny
c. Najlepszy zawodnik z trzeciej drużyny
d. Drugi zawodnik z pierwszej drużyny
11. Miejsca 1-4 zostaną ustalone na podstawie miejsc w biegu finałowym (bieg 16) bez względu
na liczbę zdobytych punktów w całych zawodach przez zawodników. Zawodnicy z biegu nr 16
- za 1.miejsce 4 punkty, za 2. Miejsce 3 punkty, za 3.miejsce 2 punkty, za 4. Miejsce 1 punkt.
W przypadku nie ukończenia biegu finałowego z każdego powodu – 0 punktów.
12. Punkty zdobyte w biegach 1-16 wliczają się do indywidualnej klasyfikacji generalnej cyklu.
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IV KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Punkty zdobyte w poszczególnych rundach są sumowane i wliczane są one do klasyfikacji
przejściowej cyklu.
2. Po każdych zawodach cyklu tworzona jest klasyfikacja przejściowa.
3. Zwycięzcą cyklu NICE CUP w konkurencji par zostanie para, która zgromadzi najwięcej punktów
zgodnie z art. III.5. W przypadku ich równości po ostatnich zawodach na pierwszych trzech
miejscach klasyfikacji cyklu zostanie rozegrany dodatkowy wyścig z udziałem jednego
zawodnika z każdej z tych par. Pozycje startowe zostaną rozlosowane w obecności sędziego,
a kolejność zawodników w tym wyścigu zadecyduje o końcowej klasyfikacji cyklu.
4. Zwycięzcą cyklu Nice Cup indywidualnie zostanie zawodnik, który zebrał łącznie najwięcej
punktów we wszystkich rozegranych rundach.

V NAGRODY
1. Za zwycięstwo w poszczególnych rundach zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary, oraz
w miarę możliwości nagrody rzeczowe (vouchery na części do motocykli).
2. Najlepszy zawodnik w klasyfikacji końcowej indywidualnej otrzyma kevlar na sezon 2020.
Zawodnik zobowiązuje się umieścić reklamę organizatora cyklu na swoim kombinezonie w
ustalonym miejscu.
3. Za udział w poszczególnych zawodach nie są wypłacane nagrody pieniężne.
4. Jeśli organizator zapewni na daną rundę opony oraz olej, zawodnik startujący w zawodach ma
obowiązek skorzystania z tych elementów.

VI PRZEPISY TECHNICZNE
1. Zawodnicy startują na silnikach 500cc 2V dostarczonych bezpłatnie przez PROMEX, na ramach
i wydechach własnych.
2. Silniki są przywożone sprawne i przygotowane do zawodów, jednakowe. Silniki są losowane
przed treningiem. Zawodnicy mają możliwość regulacji: zapłonu, dysz, zębatek.
3. Do dyspozycji zawodników w przypadku awarii silnika dostępny będzie jeden kompletny
motocykl z silnikiem Jawa 500 2V, który zapewni firma PROMEX.
4. Zawodnicy muszą używać w zawodach wyłącznie oleju SILKOLENE R50RS, który albo zapewnią
sobie sami (jedynie w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, do okazania przed użyciem)
albo zakupią przed zawodami w cenie 50 zł za litr.
5. Zawodnik może używać dowolnej liczby opon, chyba że regulamin szczegółowy danych
zawodów stanowi inaczej.
6. Po zawodach zawodnicy zwracają silniki firmie PROMEX. Zarówno przekazanie silników
zawodnikom przed zawodami, jak i ich zwrot do firmy PROMEX odbywają się za pisemnym
pokwitowaniem.
7. Zawodnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zużycie i uszkodzenia silników wynikające z ich
normalnej eksploatacji, w tym za powstałe w czasie kolizji i upadków.
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8. Zawodnicy muszą postępować z silnikami Jawa 500 2V zgodnie z instrukcjami przekazywanymi
przez firmę PROMEX. Za uszkodzenia silników wywołane niestosowaniem się do tych zaleceń
(na przykład olej inny niż w punkcie 4, brak filtra powietrza) odpowiedzialność ponoszą
zawodnicy.
9. Jeśli dodatkowo organizowany jest miniturniej na sprzęcie własnym, pkt. 1-8 w takim
miniturnieju nie obowiązują.
VII PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawodnicy mają obowiązek stawienia się na zawodach na 3 godziny przed startem pierwszego
wyścigu. Odbywa się wtedy losowanie silników przeprowadzane przez przedstawiciela firmy
PROMEX.
2. Zawodnicy mają 60 minut na zamontowanie silników we własnych ramach. W tym czasie firma
PROMEX udziela koniecznego instruktażu i pomocy.
3. Zgłoszenie zawodników do zawodów powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed
startem 1 wyścigu (przed treningiem). Zawodnik może jednak wystartować w zawodach, jeśli
przybędzie na zawody i przedstawi zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami przed
startem do 1 wyścigu.
4. Na 1 godzinę przed startem do pierwszego wyścigu odbywa się oficjalny, nieobowiązkowy
trening według planu. Każdy zawodnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w 2 sesjach po
90 sekund każda.

VIII POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W czasie zawodów NICE CUP 2V mogą się odbywać dodatkowe wyścigi zawodników w klasie
250 cm3 . Liczba i program tych wyścigów będą zależały od ilości zawodników zgłoszonych do
danego turnieju.
2. Zawodnicy w klasie 250cm3 zgłaszają się do zawodów na 90 minut przed startem do 1 wyścigu
zgodnie z RZMot.
3. Możliwe jest przeprowadzenie treningu dla zawodników w klasie 250cm3 , który rozpocznie się
na 45 minut przed startem do pierwszego wyścigu. Każdy zawodnik będzie miął możliwość
udziału w jednej sesji trwającej 90 sekund.
4. W wyścigach klasy 250 cm3 obowiązują przepisy PZM.
5. Zawodnicy startujący w NICE CUP 2V zobowiązani są do uczestniczenia w programie
szkoleniowym przygotowanym przez organizatora cyklu, jeśli taki się odbędzie. Sesje
poświęcone sprawom technicznym, regulaminowym, psychologicznym i innym będą trwały nie
dłużej niż 30 minut i zostaną przeprowadzone przed treningiem.
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IX TERMINARZ
18.04.2019 r. Tarnów
14.05.2019 r. Łódź
13.06.2019 r. Grudziądz
25.07.2019 r. Gdańsk
22.08.2019 r. Rybnik

Zatwierdzony 05.04.2019 r.
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