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Uch. ZW nr 64/2007 z dnia 01.12.2007 
 

Rozdział 8 
Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw  Ligi Juniorów 

 
Art. 871.  W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 

biorą udział kluby, które w danym sezonie uczestniczą w Ekstralidze (DMP). 
 

Art. 872.   1. W zawodach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 
startują zawodnicy, którzy nie przekroczyli 21 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia) i 
posiadają licencję sportową „ś”. 

2. Zawodnicy klubów Ekstraligi, którzy są wypoŜyczeni do innych klubów mogą 
reprezentować barwy klubu Ekstraligi, o ile zostanie to wskazane w umowie o 
wypoŜyczenie zawodnika. 

3. W barwach klubu Ekstraligi mog ą startowa ć zawodnicy wypo Ŝyczeni z 
jednego z ni Ŝej wymienionych stowarzysze ń: 
1) stowarzyszenie,  które przekazało danej spółce akcyjnej prawo do roz grywek 
ligowych, 
2) inne stowarzyszenie, które nie bierze w danym se zonie udziału w 
rozgrywkach innych lig ŜuŜlowych. 

4. Zawodnicy, o których mowa w ust. 3, nie mog ą być wypo Ŝyczeni na dany 
sezon do innych klubów. 
 

Art. 873.  1. Rozgrywki Ligi Juniorów przeprowadzane są w formie dwudniowych 
sesji zawodów 7 par, według tabeli z art. 53,  

2. KaŜdy klub Ekstraligi jest jeden raz organizatorem zawodów. 
3. Numery startowe druŜyn w poszczególnych zawodach zawarte są w 

postanowieniach na dany rok. 
4. Przepisy Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów zawarte są w art. 880, 881, 

882. 
 

Art. 874.   1. W zawodach Ligi Juniorów druŜyny otrzymują następującą liczbę 
punktów meczowych:  
 I miejsce 6 pkt 
 II miejsce 5 pkt 
 III miejsce 4 pkt  
 IV miejsce 3 pkt 
 V miejsce 2 pkt 
 VI miejsce 1 pkt 
 VII miejsce 0 pkt. 

2. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1, druŜyny zdobywają 
punkty biegowe, które są sumami punktów, zdobytych przez zawodników danej 
druŜyny. 

3. JeŜeli dwie lub więcej druŜyn ukończą zawody z taką samą sumą punktów 
biegowych, klasyfikuje się je na tych samych miejscach, np. I - II, II - III - IV, itd. 
Wówczas dzieli się równo pomiędzy druŜynami sumę punktów meczowych za zajęte 
miejsca. 

Art. 875.  1. O kolejności druŜyn w rozgrywkach Ligi Juniorów decyduje suma punktów 
meczowych ze wszystkich zawodów.  
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2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, decyduje suma punktów 
biegowych. Gdy i ta jest równa: 

1) dla dwóch lub więcej druŜyn na pierwszych trzech miejscach, sędzia zawodów 
ostatniej rundy zarządzi  bieg dodatkowy z udziałem zawodników zainteresowanych 
druŜyn - po jednym zawodniku wyznaczonym przez kierownika druŜyny, 

2) druŜyny z równą sumą punktów meczowych i biegowych na miejscach niŜszych 
niŜ trzecie, klasyfikowane są na tych samych miejscach. 

3. JeŜeli ze względów na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1, nie moŜe być rozegrany, o miejscach druŜyn w grupie decyduje w 
kolejności: 

1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez druŜynę we wszystkich 
zawodach, 

2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez druŜynę we wszystkich zawodach, 
3) większa liczba trzecich miejsc zajętych przez druŜynę we wszystkich zawodach, 
4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez druŜynę we wszystkich 

zawodach, 
5) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 4 nie są wystarczające, o kolejności miejsc 

zadecyduje SE. 
  
Art. 876.  1. Nie później niŜ 45 minut przed zawodami, kierownicy druŜyn muszą 

złoŜyć sędziemu zawodów zgłoszenia druŜyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI 
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE śUśLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające 
zawodników do startu w zawodach. 

2. Dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 104 ust. 2 
i 3), z tym, Ŝe zmiany te mogą dotyczyć najwyŜej jednego nazwiska, lecz 
niedopuszczalne są zmiany numerów startowych w Ŝadnej z druŜyn.  

3. Podanie składu druŜyny (art. 104 ust. 2 i 3) liczącego mniej niŜ 2 zawodników, 
traktowane będzie jako przewinienie dyscyplinarne klubu.  

4. JeŜeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków jak w ust. 2 i 
do godziny rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach nie 
zostanie skorygowane tak, aby spełniało ww. warunki, para nie bierze udziału w 
zawodach, a kierownik druŜyny podlega karze dyscyplinarnej. 

5. DruŜyna moŜe wziąć udział w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia 
zawodów, podanej w zawiadomieniu o zawodach, obecny jest co najmniej jeden 
zawodnik z druŜyny. 
 

Art. 877.   1. DruŜyna składa się z dwóch zawodników i jednego rezerwowego. 
   2. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłoszeni do startu w zastępstwie innego 
zawodnika (numeru startowego) od pierwszego biegu włącznie. Mogą takŜe w biegu 
powtórzonym zastąpić zawodnika stosownie do przepisów art. 71 ust. 6. 

3. W przypadku przerwania biegu przez sędziego zawodów na skutek dotknięcia 
taśmy 
lub z innych powodów i w konsekwencji wykluczenia winnego zawodnika, zawodnik 
ten w biegu powtórzonym nie moŜe być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 
 

Art. 878.  Zawodnicy tej samej druŜyny mogą zamieniać się polami startowymi, 
zachowując kolory kasków przypisane do numerów startowych, zgodnie z tabelą z 
art. 53. 
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Art. 879.  Za udział w zawodach i czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji 
rozgrywek, kluby otrzymują gratyfikacje i nagrody wyszczególnione w Regulaminie 
Finansowym Ligi Juniorów. 

 
Art. 880. 1. Rozgrywki Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów przeprowadzane 

są w formie jednego turnieju indywidualnego, według tabeli z art. 49.  
2. Organizatorem zawodów jest klub, który w danym roku zwycięŜył w Lidze 

Juniorów. 
3. W zawodach bierze udział po 2 zawodników z kaŜdego klubu Ekstraligi z 

najlepszymi średnimi biegopunktowymi z rozgrywek Ligi Juniorów. 
4. Zawodnikami rezerwowymi są zawodnicy klubu organizatora zawodów. 
5. Zawodników, którzy nie przybyli na zawody zastępują zawodnicy klubu 

organizatora. 
6. Numery startowe zawodników zostaną wylosowane przez SE po zakończeniu 

rozgrywek Ligi Juniorów.  
 
Art. 881.  W zawodach mają odpowiednie zastosowanie art. 636, 637, 638, 639.  
 
Art. 882.  Za udział w zawodach i czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji 

zawodów, zawodnicy  otrzymują gratyfikacje i nagrody wyszczególnione w 
Regulaminie Finansowym Ligi Juniorów. 
 
POSTANOWIENIA NA ROK 2007 
 
LIGA JUNIORÓW 
 

 1, 2, 15 3, 4, 16 5, 6, 17 7, 8, 18 9, 10, 19 11, 12, 20 13, 14, 21 

1.07.2008 Rzeszów Leszno Toruń Tarnów Częstochowa Wrocław Gorzów 

2.07.2008 Tarnów Wrocław Częstochowa Rzeszów  Toruń Leszno Zielona Góra 

15.07.2008 Zielona Góra Częstochowa Wrocław Gorzów  Leszno Toruń Rzeszów 

16.07.2008 Gorzów Toruń Leszno Zielona Góra  Wrocław Częstochowa Tarnów 

29.07.2008 Wrocław Tarnów Gorzów Leszno  Rzeszów Zielona Góra Toruń 

30.07.2008 Leszno Zielona Góra Rzeszów Wrocław  Gorzów Tarnów Częstochowa 

12.08.2008 Częstochowa Gorzów Tarnów Toruń Zielona Góra Rzeszów Wrocław 

13.08.2008 Toruń Rzeszów Zielona Góra Częstochowa  Tarnów Gorzów Leszno 

 
 organizatorem zawodów jest klub dru Ŝyny z nr 7, 8, 18 
 
 


