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REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW 1. LIGI ŻUŻLOWEJ
1. W zawodach Indywidualnych Mistrzostw 1. Ligi Żużlowej bierze udział 16
zawodników według specyfikacji zawartej w ust. 2 poniżej oraz 2 zawodników
rezerwowych wyznaczonych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego
2. W skład 18 zawodników uczestniczących w Indywidualnych Mistrzostw 1. Ligi
Żużlowej wchodzi:
1) 15 zawodników w kolejności klasyfikacji według średnich
biegopunktowych uzyskanych na zakończenie sezonu 2019
począwszy od pozycji 1,
2) 1 zawodnik z „dziką kartą” nominowany przez GKSŻ,
3) 2 zawodników rezerwowych nominowanych przez GKSŻ.
3. Niezależnie od powyższego GKSŻ ma prawo do przyznania w każdym
momencie „dzikich kart” uprawniających do uczestnictwa w Indywidualnych
Mistrzostwach 1. Ligi Żużlowej i w takim przypadku nie stosuje się zasady, o
której mowa pkt. 1 powyżej.
4. Numery startowe zawodników zostaną przydzielone zawodnikom w drodze
losowania, które przeprowadzi GKSŻ.
5. Zawody rozgrywane są w formule: turniej główny wg tabeli 20-biegowej i
zasad z art. 61 + bieg barażowy + bieg finałowy, według zasad zawartych w
pkt. 6 - 12 poniżej.
6. Po rozegraniu turnieju głównego, zawodnicy są klasyfikowani według liczby
zdobytych punktów. Przy równości punktów, o kolejności decyduje większa
liczba pierwszych miejsc, a następnie przy dalszej równej liczbie kolejno:
drugich, trzecich i czwartych; jeżeli jednak równość nadal utrzyma się,
rozstrzyga ją wynik bezpośredniego spotkania zawodników.
7. W każdym przypadku, gdy kryteria z pkt. 6 powyżej nie są wystarczające
o kolejności decyduje wyższa pozycja w klasyfikacji biegopunktowej.
8. W biegu barażowym udział biorą zawodnicy, którzy zgodnie z zasadami
zawartymi w pkt. 6 i 7 powyżej zostali sklasyfikowani na miejscach od 3 do
6.
9. W biegu finałowym udział biorą zawodnicy, którzy zgodnie z zasadami
zawartymi w pkt. 6 i 7 powyżej zostali sklasyfikowani na miejscach 1 i 2 oraz
dwaj pierwsi zawodnicy na mecie biegu barażowego.
10. Przed biegiem barażowym i finałowym, zakwalifikowani do tych biegów
zawodnicy wybierają pola startowe. Przed biegiem barażowym,
przysługująca kolejność wyboru jest zgodna z kolejnością zawodników
w klasyfikacji ustalonej na podstawie zasad zawartych w pkt. 6 i 7 powyżej.
Przed biegiem finałowym, kolejność wyboru jest następująca:
1) pierwszy w klasyfikacji ustalonej na podstawie zasad zawartych w
pkt. 6 i 7 powyżej,
2) drugi w klasyfikacji ustalonej na podstawie zasad zawartych w pkt. 6
i 7 powyżej,
3) zwycięzca biegu barażowego,
4) drugi na mecie w biegu barażowym.
11. Jeżeli zawodnik zakwalifikował się do biegu barażowego lub finałowego i nie
może w nim wziąć udziału, będzie uważany za ostatniego w danym biegu.
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12. Punkty zdobyte przez zawodników rezerwowych są brane pod uwagę w
klasyfikacji po turnieju głównym.
13. W turnieju głównym zawodnicy rezerwowi startują rotacyjnie, zastępując
zawodników, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogli wziąć udziału w swoich
biegach zgodnie z programem, włącznie z biegami powtórzonymi stosownie do
przepisów art. 83 ust. 2 RSŻ lub zostali wykluczeni z biegu przed zapaleniem
zielonego światła startowego, lub za: utrudnianie bądź opóźnianie startu,
podgrzewanie opony, dotknięcie taśm maszyny startowej.
14. W turnieju głównym zawodnik rezerwowy może wystartować maksymalnie 5
razy.
15. W biegu barażowym i finałowym, zawodnik rezerwowy może wystartować
tylko wtedy, jeżeli zakwalifikuje się do tych biegów.
16. Końcowa klasyfikacja zawodników w Indywidualnych Mistrzostwach 1. Ligi
Żużlowej jest następująca:
1) miejsca od 1 do 4 - według kolejności zajętych miejsc w biegu
finałowym
2) miejsce 5 - trzeci na mecie biegu barażowego
3) miejsce 6 - czwarty na mecie biegu barażowego
4) miejsca od 7 w dół - według klasyfikacji po turnieju głównym, przy
czym, w przypadku, gdy kryteria z ust. 4 powyżej nie są
wystarczające, o kolejności zadecyduje losowanie, które
przeprowadzi sędzia po zawodach
5) w przypadku, gdy nie odbył się bieg finałowy klasyfikacja po biegu
20 jest ostateczną dla zawodów. W przypadku braku możliwości
ustalenia kolejności, zawodnicy z równą ilością punktów zostaną
sklasyfikowani na tym samym miejscu.
17. Jeżeli zawody zostaną przerwane po rozegraniu 20, 21 lub 22 biegu,
końcową klasyfikacją zawodów jest klasyfikacja, o której mowa w pkt. 6 i 7.
18. W przypadku przerwania zawodów przed rozegraniem 20 biegów, mają
zastosowanie przepisy art. 61 RSŻ, przy czym równość punktów rozstrzyga
się jak w przepisach pkt. 7 i 8.
19. Jeżeli zawody zostały przerwane, lecz są uważane za rozegrane (art. 61
RSŻ), do klasyfikacji zawodów zalicza się punkty zawodnika rezerwy toru z
takiej samej liczby startów jak pozostałym zawodnikom, biorąc pod uwagę
jego kolejne starty, począwszy od pierwszego.
20. W zawodach przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną.
21. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach
1. Ligi otrzymują następujące tytuły i wyróżnienia:
I m – tytuł Indywidualnego Mistrza 1. Ligi Żużlowej, puchar,
II m – tytuł Indywidualnego Wicemistrza 1. Ligi Żużlowej, puchar,
III m – tytuł Indywidualnego II Wicemistrza 1. Ligi Żużlowej, puchar,
IV m – IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 1. Ligi Żużlowej, puchar
22. Zawodnik posiadający kontrakt z klubem DM I i II Ligi jest zobowiązany do
uczestniczenia w zawodach o tytuł Indywidualnego Mistrza 1. Ligi Żużlowej,
jeżeli otrzyma nominację od GKSŻ na te zawody.
23. Zawodnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zawodach o Indywidualne Mistrzostwo 1. Ligi Żużlowej wyłącznie poprzez dostarczenie
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do Biura Sportu i Turystki przy PZM zwolnienia lekarskiego. W zakresie
wymogów dla zwolnień lekarskich i ustalania długości absencji zawodnika
w innych zawodach objętych kontraktem stosuje się odpowiednio przepisy
regulaminu DM I ligi dla zawodników zastępowanych.
24. Zawodnik zapłaci PZM karę umowną w wysokości 50.000 zł w przypadku
nieobecności na zawodach nieusprawiedliwionej w sposób, o którym mowa
w ust. 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej
Zawodnika określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZM oraz Przepisach
Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego.
25. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w
zawodach o Indywidualne Mistrzostwa 1. Ligi Żużlowej według
następujących zasad:
1) I miejsce
– 3.375 zł netto,
2) II miejsce
– 3.000 zł netto,
3) III miejsce
– 2.550 zł netto,
4) IV miejsce
– 2.400 zł netto,
5) V miejsce
– 2.325 zł netto,
6) VI miejsce
– 2.250 zł netto,
7) VII miejsce
– 2.100 zł netto,
8) VIII miejsce
– 2.100 zł netto,
9) IX miejsce
– 1.950 zł netto,
10) X miejsce
– 1.875 zł netto,
11) XI miejsce
– 1.725 zł netto,
12) XII miejsce
– 1.650 zł netto,
13) XIII miejsce
– 1.650 zł netto,
14) XIV miejsce
– 1.650 zł netto,
15) XV miejsce
– 1.650 zł netto,
16) XVI miejsce
– 1.500 zł netto,
17) XVII miejsce
– 1.125 zł netto,
18) XVIII miejsce
– 1.125 zł netto.
Powyższe stawki obejmują całkowite wynagrodzenie, w tym wszelkie koszty
związane z udziałem w zawodach (dojazd, przygotowanie motocykli, itd.)
z tytułu uczestnictwa w zawodach o Indywidualne Mistrzostwo 1. Ligi
Żużlowej
26. Niezależnie od obowiązków określonych w kontrakcie z klubem zawodnik jest
zobowiązany w szczególności do:
1. udziału na swój wyłączny koszt w jednej sesji fotograficznej przeprowadzonej
na potrzeby promocji zawodów poprzez stawienie się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu i terminie wskazanym przez GKSŻ,
2. udziału na swój wyłączny koszt w kampanii reklamowej zawodów poprzez
stawienie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu i terminie
wskazanym przez GKSŻ, w celu uczestniczenia w aktywnościach
reklamowych,
3. udziału na swój wyłączny koszt w konferencji prasowej poprzedzającej
zawody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu i terminie wskazanym
przez GKSŻ,
4. występowania w całych zawodach w kevlarze klubowym,
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5. założenia i używania w całych zawodach plastronu i osłony na kierownicę
przygotowanych przez organizatora,
6. zachowania w czystości powierzchni reklamowych na motocyklu i stroju
zawodniczym szczególnie podczas udzielanych wywiadów,
7. przebywania na obiekcie, na którym odbywają się zawody w klubowym stroju
treningowym lub kevlarze klubowym na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia
zawodów oraz w takim czasie po zawodach, w którym zawodnik pozostaje
do dyspozycji mediów,
8. zapewnienia, iż członkowie teamu zawodnika są ubrani w stroje klubowe na
3 godziny przed godziną rozpoczęcia zawodów oraz w takim czasie po
zawodach, w którym zawodnik pozostaje do dyspozycji mediów,
9. udzielania przed, podczas i po zawodach wywiadów dla telewizji wyłącznie
na tle oficjalnej tablicy do wywiadów, w kompletnym stroju zawodniczym
łącznie z plastronem, w założonym i zapiętym kevlarze (bez kasku).
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