Nice Cup 2020 – REGULAMIN CYKLU
I OGÓLNE
1. Podstawowym celem cyklu turniejów Nice Cup jest wsparcie procesu szkolenia najmłodszych
zawodników.
2. Dodatkowym celem jest umożliwienie najmłodszym zawodnikom sportu żużlowego
rywalizacji na różnych torach oraz integracja środowiska żużlowców.
3. Po każdym turnieju tworzona jest klasyfikacja bieżąca.
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).
5. Organizatorem cyklu jest firma Nice Polska we współpracy z Główną Komisją Sportu
Żużlowego.
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 w innej klasie sprzętowej. 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.
10. Jeśli organizator zapewnia dla startujących zawodników opony, zawodnik pobierając ją od
organizatora, wyraża zgodę na start na niej w tych zawodach. Liczbę opon dozwolonych do
wykorzystania w zawodach określa regulamin szczegółowy każdej rundy.

II UCZESTNICY
1. Turnieje odbywają się w formie zawodów indywidualnych.
2. W turniejach mogą startować zawodnicy młodzieżowi. Zawody przeznaczone są głównie dla
zawodników do 19-ego roku życia.
3. Zawodników do poszczególnych rund zgłaszają kluby zgodnie z przynależnością zawodników
lub federacje (jeśli dany zawodnik nie ma ustalonej przynależności klubowej w Polsce).
4. Listę swoich reprezentantów każdy klub powinien przesłać do organizatora cyklu nie później
niż na tydzień przed planowanymi zawodami.
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III FORMAT ZAWODÓW
1. Każdy bieg składa się z 4 okrążeń.
2. W zależności od liczby zgłoszonych zawodników, turniej może odbyć się według tabeli na 12stu zawodników lub 16-tu zawodników. W przypadku większej liczby zgłoszonych zawodników
lub organizacji turniejów w dodatkowych klasach, istnieje możliwość modyfikacji tabeli
biegowej.
3. W przypadku zgłoszenia się 12-stu zawodników, stosuje się poniżej reguły:
a. Zawody odbywają się w formule 13-biegowego turnieju indywidualnego zgodnie z
tabelą (w poszczególnych kolumnach podano numery startowe zawodników):
Czerwony
(wewnętrzny
tor)
1
5
12
9
10
11
3
4
6
7
8
2

Bieg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Niebieski

Żółty
(zewnętrzny tor)

Biały

2
6
11
1
4
3
5
7
8
10
12
9
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10
8
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8
9
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5
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6
3
1

13 Finał
b. Po biegu 12 ustala się klasyfikację przejściową turnieju według liczby punktów
zdobytych przez zawodników w biegach. W przypadku równości punktów 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, które przeprowadzi sędzia w parku maszyn.
c. Zawodnicy, którzy w klasyfikacji przejściowej zajęli miejsca 1-4 startują w Finale (bieg
nr 13).
d. Zawodnicy wybierają pola startowe w kolejności jak w klasyfikacji przejściowej.
e. Miejsca 1-4 zostaną ustalone na podstawie miejsc w biegu finałowym (bieg 13) bez
względu na liczbę zdobytych punktów w całych zawodach przez zawodników.
Zawodnicy, którzy startowali w finale do sumy punktów uzyskanych w turnieju w
biegach 1-12 uzyskują dodatkowo następujące ilości punktów wliczane do klasyfikacji
cyklu.
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- 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.
f. Pozostałe miejsca w turnieju (czyli 5-13) ustalane są według ilości punktów zdobytych
przez zawodników w biegach 1-12.
g. Aby zawody zostały zaliczone, musi zostać rozegrane co najmniej 9 biegów.
h. W przypadku przerwania zawodów:
i. Między 9 a 11 biegiem – wyniki zostają zaliczone po 9 biegach,
ii. Po 12, a przed ukończeniem finału – wyniki zostają zaliczone po 12 biegach,
W tym wypadku zawodnicy, którzy zajęli w zawodach miejsca 1-4 nie
otrzymują dodatkowych punktów do klasyfikacji cyklu, jak opisano w punkcie .
4.

Zawodnik rezerwowy może startować w biegach 1-12 zgodnie z zasadami artykułu 637 punkty
2-5 Regulaminu MP i NPZM , przy czym maksymalna liczba startów rezerwowego w biegach
1-12 to 4. Zawodnik rezerwowy jest klasyfikowany w zawodach, przy czym w przypadku
zakończenia zawodów przed biegiem 12 do klasyfikacji wlicza się punkty zdobyte przez
zawodnika rezerwowego w tej samej ilości kolejnych biegów jak dla pozostałych zawodników.
Zawodnik rezerwowy może wziąć udział w biegu półfinałowym (i finale) jedynie w wypadku,
gdy zakwalifikował się do tego biegu zgodnie z punktem 4.
5. W przypadku zgłoszenia do zawodów 16-stu zawodników, stosowane są reguły art. 61
Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowego Polskiego Związku Motorowego
2020 z dodatkowymi regułami:
a. Po biegu 20 ustala się klasyfikację przejściową turnieju według liczby punktów
zdobytych przez zawodników w biegach. W przypadku równości punktów 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, które przeprowadzi sędzia w parku maszyn.
b. Zawodnicy, którzy w klasyfikacji przejściowej zajęli miejsca 1-4 startują w Finale (bieg
nr 21).
c. Zawodnicy wybierają pola startowe w kolejności jak w klasyfikacji przejściowej.
d. Miejsca 1-4 zostaną ustalone na podstawie miejsc w biegu finałowym (bieg 21) bez
względu na liczbę zdobytych punktów w całych zawodach przez zawodników.
Zawodnicy, którzy startowali w finale do sumy punktów uzyskanych w turnieju w
biegach 1-12 uzyskują dodatkowo następujące ilości punktów wliczane do klasyfikacji
cyklu.
- 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.
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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 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, nagrody rzeczowe).
2. Najlepszy zawodnik w klasyfikacji końcowej otrzyma kevlar na sezon 2021. 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, zawodnik startujący w zawodach ma
obowiązek skorzystania z tych elementów.

VI PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Przed zawodami może odbyć się trening lub próba toru w formule ustalonej z organizatorem
cyklu oraz sędzią zawodów.
2. Trening (próba toru) powinien rozpocząć się nie później niż 1h przed planowanym czasem
rozpoczęcia zawodów.
VII POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W czasie zawodów Nice Cup mogą się odbywać dodatkowe wyścigi zawodników w klasie 250
cm3. Liczba i program tych wyścigów będą zależały od liczby zawodników zgłoszonych do
danego turnieju.
2. Zawodnicy w klasie 250cm3 zgłaszają się do zawodów na 60 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.
4. W wyścigach klasy 250 cm3 obowiązują przepisy PZM.
5. Zawodnicy startujący w cyklu Nice Cup 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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6. W przerwach między biegami możliwe są również jazdy treningowe adeptów sportu
żużlowego.
VIII PLANOWANY TERMINARZ
16.07.2020 Nice Cup (runda 1) - Toruń
23.07.2020 Nice Cup (runda 2) - Bydgoszcz
27.08.2020 Nice Cup (runda 3) – Memoriał Władysława Pietrzaka - Łódź
10.09.2020 Nice Cup (runda 4) – Grudziądz
1.10.2020 Nice Cup (runda 5) - Krosno

Zawody organizowane są zgodnie z przepisami Regulaminu Sportu Żużlowego na 2020 rok.

Regulamin zatwierdzony w dniu 10.07.2020 r.
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