Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Załącznik nr 3 do Regulaminu dyscyplinarnego PZM
Szczegółowe przepisy dyscyplinarne w sporcie żużlowym
PRZEPISY DYSCYPLINARNE SPORTU ŻUŻLOWEGO
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 301.
1. Do sprawy dyscyplinarnych w zakresie sportu żużlowego mają zastosowanie
przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Motorowego - jako
przepisy ogóle oraz Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego jako regulacja
szczegółowa.
2. Niniejszy regulamin zawiera autonomiczny zbiór przepisów. Do postępowań
dyscyplinarnych i odwoławczych prowadzonych na podstawie niniejszego
regulaminu nie stosuje się wprost ani odpowiednio instytucji i procedur ujętych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących tryb
postępowania przed sądami i organami administracji (np. przepisów ustaw:
kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego, kodeks
postępowania administracyjnego i innych podobnych).
Art. 302.
1. W rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu:
1) przewinień korupcyjnych dopuszcza się osoba, która organizując zawody
lub w nich uczestnicząc:
- przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
- udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian
za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów,
2) dyscyplina związkowa jest to ścisłe przestrzeganie przez podmioty
podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej statutów, uchwał, zarządzeń,
decyzji, regulaminów, wytycznych i innych przepisów nadrzędnych władz
sportowych oraz PZM i SE,
3) opóźnienie zawodów jest to czas pomiędzy godziną rozpoczęcia zawodów,
podaną w powiadomieniu o zawodach a:
- początkiem treningu przed zawodami, o ile taki trening przewiduje regulamin
zawodów,
- początkiem prezentacji (lub wyjazdu zawodników do 1-go biegu, jeśli
z jakiegokolwiek powodu nie odbyła się prezentacja), a regulamin zawodów
nie przewiduje treningu przed zawodami,
4) utrata wszelkich praw sportowych oznacza w szczególności zakaz przebywania
w jakiejkolwiek formie i charakterze w parku maszyn lub innym miejscu
przeznaczonym do uczestników rywalizacji sportowej albo osób funkcyjnych
i urzędowych przed rozpoczęciem zawodów i podczas zawodów,
uczestniczenia we wszelkich kursach, szkoleniach i egzaminach
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organizowanych przez lub pod nadzorem PZM, ubiegania się o jakiekolwiek
uprawnienia nadawane przez PZM lub podmioty przez niego nadzorowane,
załatwienie jakichkolwiek innych spraw w PZM na swoją rzecz lub na rzecz
osoby trzeciej.
2. Kontakty zakazane są określone w Regulaminie Przynależności Klubowej
w Sporcie Żużlowym.
Art. 303.
1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
1) GKSŻ w stosunku do klubów, zawodników i działaczy - za wyjątkiem
przypadków naruszenia przepisów dyscyplinarnych w związku
z rozgrywkami Ekstraligi lub innymi prowadzonymi przez SE,
2) GKSŻ w stosunku do sędziów - w każdym wypadku,
3) SE w stosunku do klubów, zawodników i działaczy - w przypadku
naruszenia przepisów dyscyplinarnych w związku z rozgrywkami Ekstraligi
oraz innymi prowadzonymi przez SE.
2. Prawo składania wniosków do organów dyscyplinarnych o wszczęcie
postępowania w stosunku do naruszających przepisy dyscyplinarne mają: GKSŻ,
SE, Jury Zawodów, komisarz toru, władze klubów, działacze, zawodnicy
i sędziowie.
Rozdział 2
Szczególne rodzaje kar i środków dyscyplinarnych. Zasady karania
Art. 304.
Dodatkowymi karami dyscyplinarnymi w sporcie żużlowym są:
1) wykluczenie z zawodów lub ich części,
2) wykluczenie z cyklu zawodów,
3) przyznanie biegowych lub meczowych punktów ujemnych,
4) degradacja do niższej klasy rozgrywek.
Art. 305.
1. Dodatkowymi Środkami dyscyplinarnymi w sporcie żużlowym są:
1) anulowanie zdobytych przez zawodnika lub drużynę punktów,
2) walkower,
3) uznanie zawodów za niebyłe,
4) odszkodowanie pieniężne w związku z walkowerem,
5) zakaz organizacji jakichkolwiek zawodów,
6) zawieszenie lub utrata licencji określonego rodzaju,
7) skierowanie na powtórny egzamin,
8) skreślenie z kadry narodowej,
9) zakaz startów za granicą,
10) utrata nagród,
11) zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
12) zwrot poniesionych nakładów i utraconych korzyści,
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9.

13) pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju, medali
albo tytułu zdobywcy nagrody PZM lub SE,
14) przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek,
15) zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych
lub międzynarodowych rozgrywkach pucharowych,
16) nakaz określonego zachowania się lub wykonania określonych czynności,
17) zamknięcie stadionu,
18) zamknięcie dla publiczności stadionu lub jego części,
19) zakaz przyjmowania kibiców przyjezdnych,
20) odszkodowanie,
21) przyznanie punktów ujemnych,
22) przyznanie punktów dodatnich,
23) weryfikacja wyniku zawodów,
24) obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny,
25) zadośćuczynienie,
26) nałożenie limitu wydatków na klub,
28) zawieszenie do czasu wykonania postanowień określonego regulaminu,
aktu, uchwały, zarządzenia, decyzji lub czynności bądź obowiązku.
Środek dyscyplinarny w postaci walkoweru może być orzeczona jedynie
w przypadku meczu o mistrzostwo Polski lub nagrodę PZM / SE.
Konsekwencje orzeczenia walkoweru określają przepisy niniejszego regulaminu
tylko wtedy, gdy regulaminy rozgrywek na dany rok nie stanowią inaczej.
Wskazane w ust. 1 środki dyscyplinarne organ dyscyplinarny może wymierzać
w każdym przypadku obok kar i środków dyscyplinarnych orzeczonych na podstawie przepisów Części Szczegółowej niniejszego regulaminu.
Zakres orzeczonych środków dyscyplinarnych określa organ dyscyplinarny
w orzeczeniu dyscyplinarnym.
Środek dyscyplinarny w postaci zawieszenia licencji danego rodzaju powoduje
w okresie zawieszenia skutki tożsame z brakiem danej licencji.
Środek dyscyplinarny w postaci nakazu określonego zachowania się lub
wykonania określonych czynności obejmuje swym zakresem także
zobowiązania
do składania oświadczeń wiedzy oraz woli, a także wykonywania czynności
związanych z wydatkami pieniężnymi (np. nakazy wypłaty odszkodowania,
wyrównania szkód, poniesienia kosztów organizacji zawodów, itp.).
Kara lub środek dyscyplinarny w postaci przyznania punktów ujemnych polega
na anulowaniu co najmniej jednego z dotychczas zdobytych punktów
meczowych albo biegowych lub dopisania ujemnych punktów biegowych /
meczowych do dorobku punktowego w dowolnym momencie rozgrywek, w tym
także w przyszłych rozgrywkach.
Górną granicą wysokości wydatków wynikających z nałożenia danego środka
dyscyplinarnego jest kwota 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów
złotych).
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Art. 306.
1. Zasady wymierzania i wykonania środka dyscyplinarnego:
1) w przypadkach, gdy przemawiają za tym okoliczności łagodzące:
a) wykonanie środka dyscyplinarnego może być zawieszone na okres
wskazany w orzeczeniu, przy czym okres zawieszenia nie może być
krótszy niż 6 miesięcy a dłuższy niż 2 lata,
b) organ dyscyplinarny ma prawo obniżyć dolną granicę stosowanego środka
dyscyplinarnego maksymalnie o połowę,
2) zawieszony środek dyscyplinarny podlega wykonaniu, gdy w okresie
zawieszenia popełnione zostanie nowe, tożsame albo podobne
przewinienie,
za które prawomocnie wymierzono karę lub środek dyscyplinarny,
3) za popełnione przewinienie nie wolno karać dwukrotnie,
4) jeżeli za dany rodzaj przewinienia dyscyplinarnego przepis przewiduje wiele
kar i środków dyscyplinarnych mogą być one stosowane łącznie,
2. Klub ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za zachowanie kibiców
swojej drużyny, które wypełnia znamiona przewinień dyscyplinarnych
określonych w Części Szczegółowej niniejszego regulaminu. Dotyczy to
również zachowania kibiców na meczach wyjazdowych.
3. Klub, wobec którego nałożono zakaz przyjmowania kibiców drużyny przyjezdnej
jest zobowiązany do pozostawienia pustego sektora dla drużyny przyjezdnej
o wielkości określonej w „Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji
uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie
żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej”. Liczbę pozostawionych
wolnych miejsc odlicza się od określonej dla danego stadionu pojemności
maksymalnej, zmniejszając w ten sposób liczbę dostępnych dla publiczności
miejsc na mecz objęty zakazem. Podmiot zarządzający ma prawo do kontroli
liczby osób obecnych na stadionie na meczu objętym zakazem.
4. Zastosowanie zasad, o których mowa w ust. 1, wskazuje się w orzeczeniu
dyscyplinarnym.
5. Za okoliczność obciążającą, wpływającą na podwyższenie wymiaru kary i środków
dyscyplinarnych uznaje się w szczególności kary przypisane do obwinionego
umieszczone w ewidencji kar, bez względu na rodzaj przewinień, za które
zostały one wymierzone.
6. Za okoliczność łagodzącą wpływającą na obniżenie wymiaru kary i środków
dyscyplinarnych, umożliwiającą stosownie dobrodziejstwa z art. 306 ust. 1a-b
uznaje się złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze oraz przyznanie
się do winy.
7. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników,
działaczy oraz inne kluby od których przejęły miejsce w rozgrywkach lub sekcję
żużlową. W wypadku braku zapłaty kary pieniężnej przez zawodnika, działacza
lub klub od którego przejęto miejsce w rozgrywkach albo sekcję żużlową
podmiot zarządzający wzywa właściwy klub do zapłaty kary nałożonej na
działacza lub zawodnika w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia
wskazanym w art 314 ust. 1.
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8. Jeżeli zachowanie, ciąg zachowań lub zaniechanie bądź ciąg zaniechań wypełnia
znamiona kilku przewinień dyscyplinarnych określonych w części szczegółowej
niniejszego regulaminu, organ dyscyplinarny może wymierzyć karę pieniężną
w granicach będących sumami odpowiednio najniższych i najwyższych wymiarów
kary przewidzianych dla tych przewinień (kara łączna),
9. W uzasadnionych przypadkach, stwierdzając winę obwinionego w naruszeniu
przepisu części szczegółowej organ dyscyplinarny może odstąpić od nałożenia
kary dyscyplinarnej jednocześnie stosując środek dyscyplinarny.
10. Sankcje przewidziane przez inne regulaminy stosowane przez sędziego
zawodów, Jury Zawodów lub inne władze zawodów (np. żółta kartka,
wykluczenie
z biegu, wydalenie ze stadionu) nie stoją na przeszkodzie w wyciąganiu wobec
naruszającego regulamin odpowiedzialności dyscyplinarnej.
11. Klub ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za zachowanie swoich
zawodników, w szczególności w przypadku odmowy jazdy przez zawodników.
12. Zawodnik odpowiada dyscyplinarnie za naruszenia regulaminów sportu
żużlowego przez osoby towarzyszące mu w zawodach oraz osoby wchodzące
w skład jego ekipy, jak za własne.
Rozdział 3
Środki zapobiegawcze
Art. 307.
Wobec wszystkich podmiotów, podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
może być stosowany środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w rozumieniu
art. 314 ust. 1
Art. 308.
1. Środki, o których mowa w art. 307, stosują w zakresie swojej właściwości
organy dyscyplinarne, o których mowa w art. 303 ust. 1.
2. Organ dyscyplinarny stosuje środek zapobiegawczy w formie orzeczenia
wydawanego w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym bez udziału
stron, bądź w trybie głosowania za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do
Trybunału Związku. Przepisy o karach i środkach dyscyplinarnych oraz ich
wykonywaniu stosuje się odpowiednio.
3. W orzeczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ dyscyplinarny określa okres
na jaki środek zapobiegawczy ma zostać zastosowany.
Rozdział 4
Przepisy postępowania dyscyplinarnego

1.
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1.

2.

prawie udziału w posiedzeniu. Przewodniczący może zawiadomić o posiedzeniu i zezwolić na udział w nim także innych osób. Osoby te nie mogą brać
udziału w głosowaniu i zabierać głosu w naradzie.
Posiedzenia organu dyscyplinarnego są protokołowane. Protokołu nie
sporządza się, jeżeli rozpatrywana w trybie niejawnym, za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź na posiedzeniu
składu orzekającego sprawa zakończona jest wydaniem orzeczenia,
postanowienia lub zarządzenia, chyba że przewodniczący składu
orzekającego zdecyduje inaczej.

Art. 310
Wszystkie osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej mają
bezwzględny obowiązek: utrzymywania w pełnej funkcjonalności konta poczty
elektronicznej
i bieżącego sprawdzenia tego konta oraz natychmiastowego potwierdzenia
otrzymania od organu dyscyplinarnego wszelkiej korespondencji otrzymywanej
za pomocą poczty elektronicznej.
Doręczania mogą być realizowane poprzez system komunikacji elektronicznej.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 311.
1. Po zakończeniu postępowania, organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, które
ogłasza ustnie, a następnie sporządza je na piśmie i doręcza stronom
postępowania w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, pouczając strony
o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie może być wydane w formie decyzji
dyscyplinarnej.
2. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie
trzech dni od dnia jego doręczenia. W wypadku braku złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego w ww. terminie,
strona traci prawo do złożenia odwołania, a orzeczenie staje się prawomocne.
3. Organ dyscyplinarny może według własnego uznania z urzędu sporządzić
uzasadnienie orzeczenia.
4. Treść uzasadnienia orzeczenia może być zatwierdzona w trybie głosowania
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
6. Orzeczenie może zawierać postanowienie o nałożeniu na ukaranego całości
lub części kosztów postępowania dyscyplinarnego.
Art. 312.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego
Związku Motorowego oraz Przepisach Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego, od
orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny przysługuje stronie odwołanie
do Trybunału Związku.
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2. Odwołanie powinno być składane na piśmie za pośrednictwem organu
dyscyplinarnego, który wydał zaskarżane orzeczenie - w terminie 14 dni od daty
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Art. 313.
Organy dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję wymierzonych kar.
Rozdział 5
Wykonanie orzeczeń i decyzji organów dyscyplinarnych
Art. 314.
1. Na gruncie niniejszego regulaminu zawieszenie z mocy samego prawa na
skutek braku wykonania orzeczenia dyscyplinarnego albo decyzji dyscyplinarnej
pociąga za sobą wszelkie skutki wynikające z przepisów Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Motorowego a nadto powoduje zakaz
jakiegokolwiek udziału we wszelkiej działalności prowadzonej, organizowanej albo
nadzorowanej przez Polski Związek Motorowy albo jego podmioty członkowskie
lub podlegające jego nadzorowi.
2. Podmiot podlegający zawieszeniu z tytułu braku wykonania orzeczenia
dyscyplinarnego ma obowiązek:
1) monitorować moment powstania i zniesienia zawieszenia,
2) powstrzymywać się od udziału we wszelkiej działalności sportowej, w tym
w szczególności od udziału w zawodach.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 315.
1. Prawo interpretacji i właściwej wykładni postanowień niniejszego regulaminu
przysługuje GKSŻ.
2. GKSŻ ma prawo podejmowania dodatkowych uchwał we wszystkich
przypadkach dotyczących spraw proceduralnych nie objętych niniejszym
regulaminem.
3. W sprawach dyscyplinarnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszego
regulaminu stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wszczęcia
postępowania.
4. Obsługę administracyjną organów dyscyplinarnych prowadzi:
1) BST - w sprawach, w których właściwym organem dyscyplinarnym jest
GKSŻ,
2) biuro SE - w sprawach, w których właściwym organem dyscyplinarnym jest
SE.
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Rozdział 1
Rodzaje przewinień dyscyplinarnych klubów żużlowych,
wymiar kar i środków dyscyplinarnych
Art. 316.
Za przewinienia klubów żużlowych nakłada się następujące kary i środki
dyscyplinarne:
1) za niewykonywanie, nienależyte lub nieterminowe wykonywanie polecenia
sędziego, postanowienia lub przepisu regulaminów, czynności wynikającej z
przepisów regulaminów, zarządzeń, decyzji i uchwał GKSŻ lub SE oraz
orzeczeń Trybunału PZM:
- ostrzeżenie
- kara pieniężna od 1000 zł do 100000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy,
2) za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego udziału drużyn i zawodników
polskich w zawodach międzynarodowych:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 2000 zł do 50000 zł,
3) za udział zawodnika lub drużyny w zawodach za granicą bez zgody GKSŻ:
- kara pieniężna od 500 zł do 10000 zł oraz zakaz startów za granicą,
4) za nie wysłanie - bez usprawiedliwienia przyczyn - zawodnika powołanego
przez GKSŻ / SE na zawody krajowe lub międzynarodowe, zgrupowania i obozy
centralne, gale podsumowujące sezon sportowy, nominacje kadry narodowej,
konferencje prasowe związane z przedsięwzięciami PZM lub SE:
- kara pieniężna od 2000 zł do 10000 zł,
5) za nieprzestrzeganie, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przepisu
regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji dla klubów Ekstraligi żużlowej
i DM I i II Ligi:
- kara pieniężna od 3000 zł do 100000 zł,
6) za zorganizowanie zawodów na torze nie mającym ważnej licencji:
- kara pieniężna 5000 zł oraz zakaz organizacji jakichkolwiek zawodów na tym
torze przez okres 6 miesięcy oraz: walkower na korzyść przeciwnika w wypadku
meczu o mistrzostwo polski lub nagrody PZM, lub uznanie zawodów za niebyłe
w innym przypadku,
7) za rozegranie zawodów z klubami nie zrzeszonymi w PZM bez zezwolenia GKSŻ
lub z klubami zawieszonymi:
- kara pieniężna od 3000 zł do 5000 zł oraz uznanie zawodów za niebyłe,
8) za zorganizowanie zawodów pozakalendarzowych bez obowiązującego
zezwolenia GKSŻ:
- kara pieniężna 3000 zł oraz uznanie zawodów za niebyłe,
9) za fałszywe reklamowanie zawodów (określenie zawodów towarzyskich jako
mistrzowskich, krajowych jako międzynarodowych, treningu jako zawodów
towarzyskich, zawodów towarzyskich jako treningu, podanie niewłaściwej nazwy
zawodów, publikowanie nazwisk niezgłoszonych zawodników, itp.):
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- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 2000 zł do 50000 zł,
10) za brak potwierdzenia organizatorowi zawodów udziału zawodnika
w zawodach, w których miał obowiązek startu:
- kara pieniężna od 1000 zł do 10000 zł,
11) za brak powiadomienia organizatora zawodów o niemożliwości przyjazdu
zawodnika, który był obowiązany w nich startować, nawet jeśli nieobecność
zawodnika była usprawiedliwiona:
- kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł,
12) za przekroczenie regulaminowego terminu podania składu drużyny lub podanie
niepełnego składu drużyny na zawody:
a) ligowe
- kara pieniężna od 1000 zł do 10000 zł,
b) inne zawody drużynowe o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE
- kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł,
13) za niedotrzymanie regulaminowego terminu w przekazaniu informacji o terminie zawodów:
- kara pieniężna 500 zł za każdy dzień spóźnienia,
14) za wstawienie do składu drużyny zawodnika, który nie ma ważnego
potwierdzenia zgłoszenia w roku kalendarzowym lub ważnej licencji „Ż” albo
nie posiada obowiązujących dokumentów:
- kara pieniężna 3000 zł oraz anulowanie zdobytych przez zawodnika punktów,
15) za niestawienie się na zawody drużynowe w terminie kalendarzowym bądź
ustalonym decyzją podmiotu zarządzającego:
- kara pieniężna od 3000 zł do 10000 zł, o ile regulamin szczegółowy
rozgrywek na dany rok nie stanowi inaczej oraz walkower na korzyść
przeciwnika w wypadku meczu o mistrzostwo Polski i nagrody PZM.,
16) za niestawienie się na zawody MDMP drużyny biorącej udział w tych
rozgrywkach w wymaganym składzie osobowym w terminie kalendarzowym:
- kara pieniężna od 5000 zł do 10000 zł,
17) za mecz przegrany walkowerem:
- kara pieniężna od 50000 zł do 2000000 zł,
18) za nieregulaminowy stan toru stwierdzony przez sędziego zawodów:
a) w regulaminowym czasie odbioru toru przed zawodami
- kara pieniężna od 20000 zł do 100000 zł,
b) w godzinie rozpoczęcia treningu przed zawodami w przypadku uprzedniego
stwierdzenia przez komisarza toru, że tor nie był przygotowany regulaminowo
w regulaminowym czasie inspekcji toru:
- walkower dla drużyny przyjezdnej ogłoszony niezwłocznie przez sędziego
lub Jury Zawodów, kara przyznania jednego ujemnego punktu
meczowego,
- zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych zawodów
(ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja i weryfikacja toru),
- zawieszenie licencji kierownika zawodów,
- kara pieniężna od 50000 do 150000 zł oraz odszkodowanie w wymiarze
określonym w przepisach dotyczących walkowera zawartych
w regulaminie rozgrywek ligowych na dany rok,
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c) w godzinie rozpoczęcia zawodów lub treningu przed zawodami
i dostosowanie toru do wymogów regulaminowych w czasie łącznym do
1 godziny po godzinie rozpoczęcia zawodów lub treningu:
- kara pieniężna od 50000 zł do 150000 zł, kara przyznania jednego
ujemnego punktu meczowego oraz zawieszenie licencji kierownika
zawodów na okres od 1 roku do 2 lat,
d) w godzinie rozpoczęcia zawodów lub treningu przed zawodami i niedostosowania toru do wymogów regulaminowych w czasie łącznym do
1 godziny po godzinie rozpoczęcia zawodów lub treningu przed zawodami:
d1) w przypadku zawodów ligowych:
- walkower dla drużyny przyjezdnej ogłoszony niezwłocznie przez
sędziego lub Jury Zawodów, kara przyznania jednego ujemnego
punktu meczowego, zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty
odwołanych zawodów (ponowne wydanie licencji musi poprzedzić
inspekcja i weryfikacja toru), zawieszenie licencji kierownika
zawodów, kara pieniężna od 50000 do 150000 zł oraz
odszkodowanie w wymiarze określonym w przepisach dotyczących
walkowera zawartych w regulaminie rozgrywek ligowych na dany
rok,
d2) w przypadku zawodów innych niż ligowe:
- zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych zawodów
(ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja i weryfikacja
toru), zawieszenie licencji kierownika zawodów, kara pieniężna do
50000 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2500 zł na każdą drużynę w
zawodach drużynowych lub po 1000 zł na zawodnika przyjezdnego
w zawodach indywidualnych, o ile regulamin rozgrywek na dany rok
nie stanowi inaczej,
e) w czasie zawodów, w wyniku czego nastąpiła przerwa w zawodach, a tor
został dostosowany do wymogów regulaminowych w czasie łącznym do pół
godziny od momentu przerwania zawodów:
- kara pieniężna od 50000 zł do 150000 zł, kara przyznania jednego
ujemnego punktu meczowego oraz zawieszenie licencji kierownika
zawodów na okres od 1 roku do 2 lat,
f) w czasie zawodów, w wyniku czego nastąpiła przerwa w zawodach, a tor
nie został dostosowany do wymogów regulaminowych w czasie łącznym do
pół godziny od momentu przerwania zawodów:
f1) w przypadku zawodów ligowych:
- walkower dla drużyny przyjezdnej ogłoszony niezwłocznie przez
sędziego lub Jury Zawodów, kara przyznania jednego ujemnego
punktu meczowego, zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty
odwołanych zawodów (ponowne wydanie licencji musi poprzedzić
inspekcja i weryfikacja toru), zawieszenie licencji kierownika
zawodów, kara pieniężna od 75000 do 100000 zł oraz
odszkodowanie w wymiarze określonym w przepisach dotyczących
walkowera zawartych w regulaminie rozgrywek ligowych na dany
rok,
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19)

20)

21)

22)
23)
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f2) w przypadku zawodów innych niż ligowe:
- zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych
zawodów (ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja
i weryfikacja toru), zawieszenie licencji kierownika zawodów, kara
pieniężna do 50000 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2500 zł na
każdą drużynę w zawodach drużynowych lub po 1000 zł na
zawodnika przyjezdnego w zawodach indywidualnych, o ile regulamin
rozgrywek na dany rok nie stanowi inaczej,
za odmowę startu drużyny w zawodach lub ich części:
- kara pieniężna od 3000 zł do 2000000 zł oraz walkower na korzyść
przeciwnika, w wypadku zawodów o mistrzostwa Polski i nagrody PZM oraz
zawieszenie licencji kierownika drużyny, która odmawia startu na okres do
3 miesięcy; orzeczenie walkowera nie jest obligatoryjne w wypadku, gdy
regulamin pozwala uznać zawody za rozegrane,
naruszenie porządku zawodów, które spowoduje:
a) przerwanie zawodów na czas do 30 minut
- kara pieniężna od 15000 zł do 50000 zł,
- kara pieniężna od 15000 zł do 50000 zł oraz zamknięcie stadionu
dla publiczności na 1 do 3 meczów ligowych,
b) przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut:
- kara pieniężna 50000 zł oraz walkower (gdy mają zastosowanie przepisy
art. 306 ust. 2 i 3) oraz zamknięcie stadionu lub zamknięcie stadionu dla
publiczności na 1 do 3 meczów ligowych,
za nieodpowiednie zabezpieczenie zawodów przez organizatora lub za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 611)
wraz z późniejszymi zmianami i aktów wykonawczych do niej, a także
postanowień i zaleceń wydanych przez inne organa administracji właściwe dla
terenu działania klubu:
- kara pieniężna od 4000 zł do 50000 zł oraz zamknięcie stadionu na
1 do 3 meczów ligowych,
- kara pieniężna od 4000 zł do 50000 zł oraz zamknięcie dla publiczności
stadionu lub jego części na 1 do 3 meczów ligowych,
- kara pieniężna od 4000 zł do 50000 zł oraz zakaz przyjmowania kibiców
przyjezdnych,
- kara pieniężna od 4000 zł do 50000 zł,
- zamknięcie stadionu na 1 do 3 meczów ligowych,
- zamknięcie dla publiczności stadionu lub jego części na 1 do 3 meczów
ligowych,
- zakaz przyjmowania kibiców przyjezdnych,
za przebywanie w parku maszyn osób nieuprawnionych:
- kara pieniężna od 5000 zł do 10000 zł,
za wrzucenie przedmiotu przez kibiców do parku maszyn lub na tor w czasie
zawodów lub treningu przed zawodami:
- kara pieniężna od 2000 zł do 10000 zł,
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24) za zamieszki na stadionie:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł,
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł oraz zamknięcie stadionu dla
publiczności na 1 do 3 meczów ligowych,
25) za naruszenie bezpieczeństwa imprezy:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł oraz zamknięcie stadionu dla publiczności na 1 do 3 meczów ligowych,
26) za wejście do kabiny sędziowskiej osoby nieuprawnionej:
- kara pieniężna 5000 zł,
27) za nieprzestrzeganie, niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie
obowiązku zawartego w Regulaminie Medycznym PZM i w przepisach
Rozdziału 4 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych
(Organizacja służby medycznej zawodów),
- kara pieniężna od 1000 zł do 10000 zł,
28) za nie wysłanie na adres GKSŻ protokołu zawodów, listy osób funkcyjnych,
kart zgłoszeń każdej z drużyn w zawodach drużynowych (dotyczy rozgrywek
zarządzanych przez GKSŻ) pocztą elektroniczną oraz protokołu zawodów
i kart wypadkowych listem poleconym w terminie 24 godzin po zakończeniu
zawodów:
- kara pieniężna 500 zł za każdy dzień zwłoki w zawodach zarządzonych
przez SE,
- kara pieniężna 300 zł za każdy dzień zwłoki w zawodach o DM I ligi,
- kara pieniężna 150 zł za każdy dzień zwłoki w zawodach o DM II ligi
i wszelkich pozostałych,
29) za nieobecność lub spóźnienie na ceremonię wręczania nagród i tytułów
oraz na spotkania określone w regulaminie szczegółowym zawodów jako
obowiązkowe:
- kara pieniężna od 2000 zł do 15000 zł,
30) za przekroczenie terminu przekazania do GKSŻ lub SE informacji o zawarciu
lub przedłużeniu dotychczasowej umowy kontraktowej z zawodnikiem wraz
z przesłaniem 1 egz. umowy kontraktowej ze wszystkimi załącznikami,
oświadczeniami, aneksami lub porozumieniami zawartymi także w trakcie
obowiązywania umowy kontraktowej lub kwoty, jakiej klub żąda za zgodę na
zmianę barw klubowych przez zawodnika:
- kara pieniężna 500 zł za każdy dzień zwłoki,
31) za udział zawodnika kadry klubu w jakichkolwiek zawodach w okresie
zwolnienia lekarskiego lub w okresie określonym w druku „Oświadczenie o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych.”:
- kara pieniężna 15000 zł oraz anulowanie zdobytych przez zawodnika
punktów oraz weryfikacja wyniku zawodów drużyny zawodnika,
32) za przerwę w zawodach, spowodowaną celową zmianą nawierzchni toru na nieregulaminową, gdy tor nie został dostosowany do stanu umożliwiającego
kontynuowanie zawodów w czasie do 15 minut:
- kara pieniężna 75000 zł oraz walkower na rzecz drużyny gości w wypadku
meczu o mistrzostwo Polski i nagrody PZM oraz zawieszenie licencji
kierownika zawodów na okres od 1 roku do 2 lat,
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33) za pozostanie na torze ambulansu dłużej niż 5 minut, licząc od momentu
przerwania biegu, w przypadku, gdy lekarz wyda pisemną decyzję o zdolności
do startu w biegu powtórzonym zawodnika po upadku:
- kara pieniężna od 5000 zł do 15000 zł dla organizatora zawodów,
34) za niewykonanie nakazu sędziego zawodów opuszczenia toru przez sprzęt
konserwujący:
- kara pieniężna od 5000 zł do 15000 zł,
35) za naruszenie przepisu Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego dla
danego szczebla rozgrywek
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 50000 zł,
36) za usiłowanie bądź podejmowanie niegodnego działania przez działacza
lub osobę powiązaną (przewinienia korupcyjne, szantaż, zastraszenie,
uniemożliwienie udziału w zawodach, oszustwo, itp.):
- przyznanie punktów ujemnych,
- zawieszenie dla klubu oraz zwrot poniesionych nakładów i utraconych korzyści,
- przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,
- pozbawienie drużyny tytułu mistrza kraju albo zdobywcy nagrody PZM / SE,
- zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych
lub międzynarodowych rozgrywkach pucharowych,
- odszkodowanie dla podmiotu zarządzającego,
- kara pieniężna od 50000 zł do 5000000 zł,
- dyskwalifikacja dla klubu oraz zwrot poniesionych nakładów i utraconych
korzyści,
37) za naruszenie przepisu Regulaminu Reklamowego obowiązującego
w rozgrywkach DMP:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 5000 zł do 150000 zł oraz zwrot poniesionych nakładów
i utraconych korzyści,
38) za zawarcie kontraktu z zawodnikiem lub jakiegokolwiek aneksu bądź
porozumienia niezgodnie z przepisami Regulaminu Przynależności Klubowej
wraz z załącznikami do niego oraz wydanymi przez PZM lub SE na jego
podstawie przepisami, albo za zawarcie kontraktu z zawodnikiem lub
jakiegokolwiek aneksu bądź porozumienia niezgodnie ze wzorcem kontraktu
określonym w Regulaminie Przynależności Klubowej oraz przepisach SE albo
za złożenie fałszywego oświadczenia w tej sprawie:
- kara pieniężna 50000 zł oraz odszkodowanie dla podmiotu zarządzającego,
39) za nie przybycie na zawody ligowe zawodnika młodzieżowego z licencją „Ż”,
który jest w zgłoszonym w składzie drużyny, lecz jest nieobecny o godzinie
rozpoczęcia zawodów, podanej w zawiadomieniu o zawodach:
- kara pieniężna 50000 zł,
40) za utrzymywanie kontaktu zakazanego:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna 50000 zł,
- zawieszenie,
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41) za podpisanie poza okresami określonymi w Regulaminie Przynależności
Klubowej listu intencyjnego, porozumienia wstępnego, jakiejkolwiek umowy lub
kontaktu z zawodnikiem, z którym klub nie posiada obowiązującego kontraktu
albo za publiczne ogłoszenie tych faktów:
- kara pieniężna od 30000 zł do 50000 zł,
42) za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie:
a) uchwały bądź decyzji podmiotu zarządzającego rozgrywkami,
b) umowy zawartej przez podmioty zarządzające rozgrywkami, dotyczących
dysponowania lub wykonania praw majątkowych (w szczególności
reklamowych i medialnych) związanych z rozgrywkami danego rodzaju:
- kara zawieszenia na okres od jednego miesiąca do 24 miesięcy oraz
odszkodowanie dla podmiotu zarządzającego,
- kara pieniężna od 10000 zł do 1000000 zł,
43) za nie stawienie się na zawody Ligi Juniorów w regulaminowym składzie
lub za nie zorganizowanie zawodów Ligi Juniorów:
- kara pieniężna 50000 zł i zawieszenie na najbliższy mecz ligowy,
44) za wznoszenie przez kibiców drużyny okrzyków o treści politycznej,
rasistowskiej, faszystowskiej, komunistycznej, socjalistycznej, antysemickiej,
skrajnie nacjonalistycznej, satanistycznej, obrażającej uczucia religijne,
obraźliwej, wulgarnej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm,
nawołujących do waśni i nienawiści, a także za eksponowanie napisów
i znaków o tej treści:
- kara pieniężna od 3000 do 25000 zł,
- kara pieniężna od 5000 do 25000 zł oraz zamknięcie dla publiczności
stadionu lub jego części na 1 do 3 meczów ligowych,
45) za niewykonanie zarządzenia lub polecenia Jury Zawodów, komisarza toru,
delegata / obserwatora podmiotu zarządzającego:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł,
46) za publiczną wypowiedź działacza klubu albo osoby powiązanej lub działania
tych osób mogące naruszyć bądź narazić na utratę dobrego wizerunku bądź
imienia, poniżyć lub znieważyć PZM, GSKŻ, SE, klub, osoby urzędowe
i funkcyjne, członków władz PZM, GKSŻ, SE, klubów bądź ich przedstawicieli
albo pracowników, zawodników, menedżerów, trenerów, mechaników lub narazić je na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania powierzonej funkcji
lub działalności (np. krytyczne lub obraźliwe wypowiedzi w ramach wywiadów
prasowych, radiowych, telewizyjnych, konferencji prasowych, itp.):
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł,
47) w zawodach zarządzanych przez SE, za podejmowanie przez organizatora
zawodów działania pozornego w zakresie przygotowania toru do zawodów,
gdy zawody nie odbyły się:
a) w przypadku zawodów ligowych:
- walkower dla drużyny przyjezdnej, gdy mają zastosowanie przepisy
w wypadku zawodów o mistrzostwo polski i nagrody PZM, zawieszenie
licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych zawodów (ponowne
wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja i weryfikacja toru), zawieszenie
licencji kierownika zawodów, kara pieniężna od 100000 do 200000 zł,
kara przyznania jednego ujemnego punktu meczowego oraz

179

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

48)

49)

50)

51)
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odszkodowanie w wymiarze określonym w przepisach dotyczących
walkowera, zawartych w regulaminie rozgrywek ligowych na dany rok,
b) w przypadku zawodów innych niż ligowe:
- zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych zawodów
(ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja i weryfikacja toru),
zawieszenie licencji kierownika zawodów, kara pieniężna do 50000 zł
oraz odszkodowanie w kwocie 10000 zł na każdą drużynę w zawodach
drużynowych lub po 3000 zł na zawodnika przyjezdnego w zawodach
indywidualnych, o ile regulamin rozgrywek na dany rok nie stanowi inaczej,
w zawodach zarządzanych przez SE, za podejmowanie przez organizatora
zawodów działania pozornego w zakresie przygotowania toru do zawodów,
gdy zawody odbyły się:
- kara pieniężna do 150000 zł,
- zawieszenie licencji kierownika zawodów,
- kara pieniężna do 150000 zł i zawieszenie licencji kierownika zawodów,
- kara pieniężna od 50000 do 150000 zł, przyznanie jednego ujemnego
punktu meczowego i zawieszenie licencji kierownika zawodów,
w zawodach zarządzanych przez SE, za doprowadzenie przez organizatora
zawodów do odwołania zawodów żużlowych:
a) w przypadku zawodów ligowych:
- walkower dla drużyny przyjezdnej, gdy mają zastosowanie przepisy art.
306 ust. 2 i 3, zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych
zawodów (ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja
i weryfikacja toru), zawieszenie licencji kierownika zawodów, kara
pieniężna od 100000 do 200000 zł, kara przyznania jednego ujemnego
punktu meczowego oraz odszkodowanie w wymiarze określonym
w przepisach dotyczących walkowera, zawartych w regulaminie
rozgrywek ligowych na dany rok,
b) w przypadku zawodów innych niż ligowe:
- zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych zawodów
(ponowne wydanie licencji musi poprzedzić inspekcja i weryfikacja toru),
zawieszenie licencji kierownika zawodów, kara pieniężna do 50000 zł
oraz odszkodowanie w kwocie 10000 zł na każdą drużynę w zawodach
drużynowych lub po 3000 zł na zawodnika przyjezdnego w zawodach
indywidualnych, o ile regulamin rozgrywek na dany rok nie stanowi inaczej,
w zawodach zarządzanych przez SE, za stwierdzenie przez sędziego lub
komisarza toru błędu w sztuce przygotowania toru do zawodów żużlowych:
- kara pieniężna od 50000 do 150000 zł,
- zawieszenie licencji kierownika zawodów,
- kara pieniężna od 50000 do 150000 zł i zawieszenie licencji kierownika
zawodów,
- kara pieniężna od 50000 do 150000 zł, przyznanie jednego ujemnego
punktu meczowego i zawieszenie licencji kierownika zawodów,
za niezgłoszenie w terminie do GKSŻ lub samowolne wykonanie modernizacji
albo przebudowy toru lub obiektu:
- kara pieniężna od 10000 zł do 20000 zł,

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

52) za niewykonanie w terminie zalecenia sędziego wpisanego do książki toru:
- kara pieniężna do 30000 zł,
- kara pieniężna do 30000 zł oraz utrata licencji toru.
53) za wycofanie, nakłanianie do wycofania lub udzielenie przy tym pomocy
zawodnika albo drużynę zgłoszonych sędziemu przez kierownika zawodów z
biegu lub zawodów:
- kara pieniężna od 5000 do 200000 zł,
54) za nieregulaminowy stan toru stwierdzony przez komisarza toru w regulaminowym czasie inspekcji toru przed zawodami:
- kara pieniężna od 15000 zł do 50000 zł,
55) w zawodach zarządzanych przez SE za odmowę udzielenia wywiadu
telewizyjnego przez zawodnika lub działacza klubu:
- kara pieniężna od 2500 zł do 10000 zł,
56) za nieprzestrzeganie przepisu Kodeksu Etyki SE:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 do 50000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
57) za niewykonywanie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia
20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769) wraz z późniejszymi zmianami
lub aktów wykonawczych do niej:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 500 zł do 5000 zł.
Rozdział 2
Rodzaje przewinień dyscyplinarnych działaczy i wymiar kar
Art. 317.
Za przewinienia działaczy nakłada się następujące kary i środki dyscyplinarne:
1) za niewykonywanie, nienależyte lub nieterminowe wykonywanie polecenia
sędziego, postanowienia lub przepisu regulaminów, czynności wynikającej
z przepisów regulaminów, zarządzeń, decyzji i uchwał GKSŻ lub SE oraz
orzeczeń Trybunału PZM:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 do 50000 zł,
- kara zawieszenia od 1 miesiąca do 2 lat,
2) za usiłowanie lub podejmowanie niegodnego działania (przewinienia korupcyjne,
szantaż, zastraszenie, uniemożliwienie udziału w zawodach, oszustwo, itp.):
- kara pieniężna od 5000 zł do 5000000 zł,
- kara zawieszenia od 1 miesiąca 2 lat,
- dyskwalifikacja,
3) za pogróżkę wobec sędziego, osób urzędowych, funkcyjnych działaczy i zawodników:
- kara pieniężna od 3000 do 10000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
1 miesiąca do 6 miesięcy,

181

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

4) za podburzanie lub prowokowanie publiczności bądź zawodników do niesportowego zachowania:
- kara pieniężna od 3000 zł do 5000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
1 miesiąca do 24 miesięcy,
5) za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie przez osobę urzędową lub funkcyjną nałożonych na nie obowiązków:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł,
6) za czynne znieważenie zawodnika, osoby urzędowej lub innych osób:
- kara pieniężna od 5000 zł do 10000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
- dyskwalifikacja,
7) za brak znajomości regulaminu:
- kara zawieszenia na okres od 3 do 6 miesięcy oraz skierowanie na powtórny
egzamin,
8) za naruszenie przepisu Regulaminu Reklamowego obowiązującego dla danej
klasy rozgrywek:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł,
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł oraz zwrot poniesionych nakładów
i utraconych korzyści,
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł oraz zwrot poniesionych nakładów
i utraconych korzyści oraz odszkodowanie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł oraz zwrot poniesionych nakładów
i utraconych korzyści oraz odszkodowanie,
9) za naruszenie przepisu Regulaminu Organizacyjnego dla danej klasy
rozgrywek:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł,
10) za pobranie ekwiwalentu pieniężnego oraz wypłat od organizatora
w wysokości przekraczających ustalenia regulaminowe:
- kara pieniężna od 500 zł do 5000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
1 miesiąca do 6 miesięcy,
- dyskwalifikacja oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
11) za publiczną wypowiedź lub działanie mogące naruszyć lub narazić na utratę
dobrego wizerunku bądź imienia, poniżyć lub znieważyć PZM, GSKŻ, SE,
klub, osoby urzędowe i funkcyjne, członków władz PZM, GKSŻ, SE, klubów
bądź ich przedstawicieli albo pracowników, zawodników, menedżerów,
trenerów, mechaników lub narazić je na utratę zaufania potrzebnego dla
wykonywania powierzonej funkcji lub działalności (np. krytyczne lub obraźliwe
wypowiedzi w ramach wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych,
konferencji prasowych, itp.):
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł,
12) za naruszenie przepisów antydopingowych:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł oraz zawieszenie na okres od
6 miesięcy,
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13)
14)

15)
16)

- dyskwalifikacja,
- kary i sankcje z Kodeksu Antydopingowego FIM,
za utrzymywanie kontaktu zakazanego:
- kara pieniężna 50000 zł,
za wycofanie, nakłanianie do wycofania z biegu lub zawodów albo udzielenie
przy tym pomocy zawodnikowi bądź drużynie, zgłoszonych sędziemu przez kierownika drużyny:
- kara pieniężna od 5000 do 5000000 zł,
w zawodach zarządzanych przez SE za odmowę udzielenia wywiadu telewizyjnego przed, w trakcie i po zawodach:
- kara pieniężna od 2500 zł do 10000 zł,
za pełnienie funkcji w zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających:
- zawieszenie na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
- dyskwalifikacja.
Rozdział 3
Rodzaje przewinień dyscyplinarnych sędziów i wymiar kar

Art. 318.
Za przewinienia sędziów nakłada się następujące kary i środki dyscyplinarne:
1) za niewykonywanie, nienależyte lub nieterminowe wykonywanie czynności
wynikającej z przepisów regulaminów, zarządzeń i uchwał GKSŻ lub SE oraz
orzeczeń trybunału PZM:
- kara pieniężna od 1000 do 5000 zł,
- kara zawieszenia od miesiąca do 24 miesięcy,
2) za przyjmowanie lub usiłowanie przyjęcia korzyści w jakiejkolwiek postaci
w zamian za stronnicze kształtowanie wyniku zawodów:
- kara pieniężna od 5000 zł do 100000 zł i kara zawieszenia na okres od
1 miesiąca do 24 miesięcy,
- dyskwalifikacja,
3) za usiłowanie lub podejmowanie niegodnego działania (szantaż, zastraszenie,
oszustwo, itp.):
- kara pieniężna od 10000 zł do 3000000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 6 miesięcy do 24 miesięcy,
- dyskwalifikacja,
4) za popełnienie błędu regulaminowego:
- kara zawieszenia na okres od 1 do 24 miesięcy,
5) za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, na które sędzia był wyznaczony:
- kara pieniężna od 500 zł do 10000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 3 do 24 miesięcy,
6) za nieusprawiedliwione spóźnienie się na zawody, które:
a) nie spowodowało opóźnienia w ich rozpoczęciu
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 500 do 5000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy,
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b) spowodowało opóźnienie w ich rozpoczęciu
- kara pieniężna od 500 do 10000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 6 miesięcy do 24 miesięcy,
7) za pobranie ekwiwalentu sędziowskiego oraz wypłat od organizatora w wysokości przekraczających ustalenia regulaminowe:
- kara pieniężna od 1000 do 5000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
3 miesięcy do 6 miesięcy oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
8) za nie wysłanie na adres GKSŻ lub SE sprawozdania w regulaminowym terminie:
- kara pieniężna 1000 zł,
9) za nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki Sędziów Żużlowych:
- kara pieniężna od 1000 do 10000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
10) za publiczną wypowiedź lub działanie mogące naruszyć lub narazić na utratę
dobrego wizerunku bądź imienia, poniżyć lub znieważyć PZM, GSKŻ, SE,
klub, osoby urzędowe i funkcyjne, członków władz PZM, GKSŻ, SE, klubów
bądź ich przedstawicieli albo pracowników, zawodników, menedżerów,
trenerów, mechaników lub narazić je na utratę zaufania potrzebnego dla
wykonywania powierzonej funkcji lub działalności (np. krytyczne lub obraźliwe
wypowiedzi w ramach wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych,
konferencji prasowych, itp.):
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł,
11) za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie nałożonych obowiązków:
- kara zawieszenia na okres od jednego miesiąca do 12 miesięcy,
12) za pełnienie funkcji w zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających:
- zawieszenie na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
- dyskwalifikacja.
Rozdział 4
Rodzaje przewinień dyscyplinarnych zawodników i wymiar kar
Art. 319.
Za przewinienia zawodników i adeptów nakłada się następujące kary i środki
dyscyplinarne:
1) za niewykonywanie, nienależyte lub nieterminowe wykonywanie polecenia
sędziego, postanowienia lub przepisu regulaminów, czynności wynikającej z
przepisów regulaminów, zarządzeń, decyzji i uchwał GKSŻ lub SE oraz orzeczeń
Trybunału PZM:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 do 50000 zł,
- kara zawieszenia od 1 miesiąca 2 lat,
2) za odmowę reprezentowania kraju na zawodach po otrzymaniu nominacji
do reprezentacji:
- kara pieniężna od 15000 zł do 30000 zł oraz zawieszenie na okres od 3 do 6
miesięcy oraz skreślenie z kadry narodowej na okres do 2 lat,
- cofnięcie licencji międzynarodowej na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
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3) za zachowanie niegodne reprezentanta barw RP w kraju lub za granicą:
- kara pieniężna od 2000 zł do 10000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
1 miesiąca do 6 miesięcy oraz skreślenie z kadry narodowej i cofnięcie licencji
międzynarodowej na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4) za udział zawodnika w zawodach za granicą bez zgody GKSŻ:
- kara pieniężna od 2000 zł do 10000 zł oraz cofnięcie licencji międzynarodowej
na okres do 6 miesięcy,
5) za niesubordynację podczas zgrupowań, obozów treningowo-szkoleniowych,
kursów. itp., nieprzestrzeganie terminów wyjazdu lub przyjazdu podanych przez
kierownictwo:
- ostrzeżenie,
- kara zawieszenia na okres od miesiąca do 6 miesięcy,
- skreślenie z kadry narodowej na okres do 2 lat,
6) za:
a) podpisanie przez zawodnika deklaracji (zgłoszenia) do innego klubu bez
uzyskania zwolnienia lub skreślenia z klubu macierzystego,
b) za podpisanie umowy kontraktowej z innym klubem w okresie ważności
umowy kontraktowej z klubem macierzystym:
- kara zawieszenia na okres od 6 miesięcy do 1 roku oraz kara pieniężna 10000
zł,
7) za start w zawodach w okresie zawieszenia albo pod innym nazwiskiem:
- kara pieniężna od 2000 zł do 10000 zł oraz kara zawieszenie na okres od
1 miesiąca do 6 miesięcy oraz anulowanie zdobytych punktów oraz utrata
zdobytych nagród oraz tytułów,
8) za niesportowe zachowanie się (pogróżki, wymyślanie i ubliżanie, itp.) wobec
zawodników, działaczy, sędziów, osób urzędowych i funkcyjnych oraz
publiczności lub zachowanie niegodne sportowca:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 3000 zł do 15000 zł,
- kara wykluczenia na okres od 1 do 4 meczów,
- kara zawieszenia na okres do 6 miesięcy,
9) za podburzanie lub prowokowanie publiczności albo zawodników do
niesportowego zachowania:
- kara pieniężna od 5000 zł do 15000 zł,
- kara pieniężna od 5000 zł do 15000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
3 miesięcy do 2 lat,
10) za czynne znieważenie zawodnika, osoby urzędowej lub innych osób:
- kara pieniężna od 12000 zł do 50000 zł,
- kara pieniężna od 12000 zł do 50000 zł oraz kara zawieszenia na okres od
6 miesięcy,
- dyskwalifikacja,
11) w przypadku stwierdzenia udziału w zawodach motocykla nie zgłoszonego
lub nie odpowiadającego wymogom regulaminu w zakresie: pojemności silnika,
przekroju przelotu gaźnika, tłumika, tylnej opony lub wagi motocykla:
- kara pieniężna 10000 zł oraz anulowanie punktów zdobytych przez
zawodnika,
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12) za niestawienie się na zawody mimo wyznaczenia, odmowę startu w biegu,
w zawodach lub w ich części:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
13) za nieobecność lub spóźnienie na ceremonię wręczania nagród i tytułów, gali
podsumowującej dany sezon oraz uroczystości nominowania do kadry
narodowej i konferencji prasowych organizowanych przez PZM lub SE,
zgrupowanie kadry narodowej, a także spotkania określone w regulaminie
szczegółowym zawodów jako obowiązkowe oraz konferencję prasową:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł,
14) za naruszenie przepisów antydopingowych:
- kara pieniężna od 5000 zł do 50000 zł oraz zawieszenie na okres od
6 miesięcy,
- dyskwalifikacja oraz utrata licencji zawodnika na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
- kary i sankcje z kodeksu antydopingowego FIM,
15) za uczestnictwo w zawodach pod wpływem alkoholu:
- kara pieniężna 50000 zł oraz wykluczenie do końca zawodów,
- zawieszenie od 1 do 24 miesięcy,
- dyskwalifikacja,
16) za podpisanie przez adepta szkółki żużlowej deklaracji (zgłoszenia) do innego
klubu bez uzyskania zwolnienia lub skreślenia z klubu macierzystego:
- kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
- kara zawieszenia do końca sezonu sportowego, w którym adept przystąpił
do egzaminu na certyfikat „Ż”,
17) za podpisanie przez adepta szkółki żużlowej umowy z innym klubem w okresie
ważności umowy z klubem macierzystym:
- kara pieniężna od 1000 zł do 5000 zł
- kara zawieszenia na okres od 1 roku do 2 lat,
18) za udział w jakichkolwiek zawodach podczas zwolnienia lekarskiego lub bez prawa udziału w zawodach lub w okresie określonym w druku „Oświadczenie
o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych.”:
- kara pieniężna od 20000 zł do 30000 zł oraz wykluczenie z trzech następnych meczów ligowych,
19) za spóźnienie się na obowiązkową kontrolę techniczną:
- kara pieniężna od 1000 do 2000 zł,
20) za publiczna wypowiedź lub działanie mogące naruszyć lub narazić na utratę
dobrego wizerunku bądź imienia, poniżyć lub znieważyć PZM, GSKŻ, SE,
klub, osoby urzędowe i funkcyjne, członków władz PZM, GKSŻ, SE, klubów
bądź ich przedstawicieli albo pracowników, zawodników, menedżerów,
trenerów, mechaników lub narazić je na utratę zaufania potrzebnego dla
wykonywania powierzonej funkcji lub działalności (np. krytyczne lub obraźliwe
wypowiedzi w ramach wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych,
konferencji prasowych, itp.):
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł,
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21) za naruszenie przepisu Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w danych
rozgrywkach:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 50000 zł,
22) za naruszenie przepisu Regulaminu Reklamowego obowiązującego w danych
rozgrywkach:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 1000 zł do 20000 zł oraz zwrot poniesionych nakładów
i utraconych korzyści,
23) za zawarcie z klubem kontraktu lub jakiegokolwiek aneksu bądź porozumienia
niezgodnie z przepisami Regulaminu Przynależności Klubowej wraz z załącznikami do niego oraz wydanymi przez PZM lub SE na jego podstawie
przepisami, albo za zawarcie kontraktu z zawodnikiem lub jakiegokolwiek
aneksu bądź porozumienia niezgodnie z wzorcem kontraktu określonym
w Regulaminie Przynależności Klubowej oraz przepisach SE albo za złożenie
fałszywego oświadczenia w tej sprawie:
- kara pieniężna od 40000 zł do 50000 zł,
24) za usiłowanie lub podejmowanie niegodnego działania (przewinienia
korupcyjne, szantaż, zastraszenie, itp.):
- pozbawienie sportowego tytułu mistrza,
- zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych,
- skreślenie z kadry narodowej,
- zakaz startów za granicą,
- utrata nagród,
- kara pieniężna od 10000 zł do 3000000 zł,
- kara zawieszenia na okres od 1 roku,
- dyskwalifikacja oraz zwrot poniesionych nakładów i utraconych korzyści,
25) za utrzymywanie kontaktu zakazanego:
- ostrzeżenie,
- kara pieniężna od 40000 zł do 50000 zł,
- kara zawieszenia,
26) za podpisanie poza okresami określonymi w Regulaminie Przynależności
Klubowej listu intencyjnego, porozumienia wstępnego, jakiejkolwiek umowy lub
kontaktu z klubem, z którym zawodnik nie posiada obowiązującego kontraktu
albo za publiczne ogłoszenie tych faktów:
- kara zawieszenia oraz kara pieniężna 50000 zł,
27) za nieprzestrzeganie pierwszeństwa terminów startów w lidze polskiej:
- kara pieniężna od 10000 zł do 50000 zł, w przypadku rozgrywek Ekstraligi,
- kara pieniężna od 5000 zł do 30000 zł, w przypadku rozgrywek DM I Ligi
i DM II Ligi,
28) za udział w zawodach zarządzonych przez zagraniczne podmioty
zarządzające poza granicami kraju w terminie meczu w lidze polskiej:
- kara pieniężna 30000 zł oraz na wniosek klubu macierzystego zawieszenie
na 3 mecze ligowe, w przypadku rozgrywek Ekstraligi,
29) za posiadanie przez zawodnika krajowego licencji krajowej lub
międzynarodowej wydanej przez inną FMN niż PZM:
- kara pieniężna 10000 zł,
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30) za wycofanie, nakłanianie do wycofania lub udzielenie przy tym pomocy
zawodnika albo drużynę zgłoszonych sędziemu przez kierownika zawodów
z biegu lub zawodów bez uzasadnionych przyczyn:
- kara pieniężna od 5000 do 20000 zł,
31) w zawodach zarządzanych przez SE za odmowę udzielenia wywiadu
telewizyjnego przed, w trakcie i po zawodach:
- kara pieniężna od 2500 zł do 10000 zł,
32) za wejście do kabiny sędziowskiej:
- kara pieniężna 5000 zł,
33) za pełnienie uczestniczenie w zawodach pod wpływem alkoholu:
- zawieszenie na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
- dyskwalifikacja.
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