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Polski Związek Motorowy 
Zarząd Główny   
ul. Kazimierzowska 66 
02-518 Warszawa            
    
 

         
KOMUNIKAT  NR 27/2014 

Główna Komisja Sportu Żużlowego 
 
Regulaminy i kalendarz mini żużla 
 

Część I 
Jurysdykcja 

 
Art. 901. 

1. W zawodach mini żużla obowiązują regulaminy i przepisy wyszczególnione w Wykazie Regulaminów 
i Przepisów Obowiązujących w Polskim Sporcie Żużlowym ze zmianami i uzupełnieniami zawartymi w ust. 2 - 
7 poniżej. 

2.  W Przepisach Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego: 
1) wysokość kar pieniężnych należy podzielić przez 10 (dziesięć), 
2) maksymalna kara pieniężna określona w art. 305 ust. 1 wynosi 3000 zł. 

3. W zawodach mini żużla wolno używać motocykli z silnikami o pojemności od 80 do 125 cm3, przy czym 
w przypadku silników o pojemności powyżej 85 cm3 musi to być silnik czterosuwowy.  
Dopuszczalne jest używanie tylnych kół o wymiarach 17-19". 

4.  W zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM w mini żużlu mogą brać udział wyłącznie zawodnicy krajowi. 
5. Kluby będące organizatorami zawodów o mistrzostwo Polski i nagrody PZM w mini żużlu mogą nadawać 

zawodom wg własnego uznania nazwy związane z lokalną tradycją, względnie okolicznościowymi uroczys-
tościami lub nazwy sponsorów. Nazwy zawodów nie mogą być sprzeczne z przepisami PZM oraz Kodeksem 
Sportowym FIM art. 10.7. 

6. Podczas zawodów o mistrzostwo Polski i nagrody PZM w mini żużlu dopuszczalne jest rozgrywanie biegów 
pokazowych z udziałem: 

 a) zawodników posiadających licencje „Ż” do mini żużla, 
 b) adeptów mini żużla nie posiadających licencji „Ż” do mini żużla, 
 c) dzieci w wieku od 5 do 9 lat, na motocyklach o pojemności silnika do 50 cm3, 
 przy czym uczestnicy biegów pokazowych muszą być zgłoszeni do zawodów przez kluby najpóźniej 45 minut 

przed godziną rozpoczęcia zawodów oraz: 
 - każdy uczestnik musi przedstawić ważną kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych według ustalonego 

wzoru, z odnotowanym wynikiem badania lekarskiego określonym w Regulaminie Medycznym PZM, 
-  w przypadku dzieci od 5 do 9 lat, do zgłoszenia muszą być dołączone: zgoda rodziców lub ustawowych 
opiekunów prawnych na udział dziecka w biegach pokazowych oraz ważna polisa ubezpieczeniowa. 
Niedopuszczalne jest organizowanie biegów pokazowych w taki sposób, aby tym samym czasie na torze 
występowali wspólnie uczestnicy wyszczególnieni w pkt a, b i c. 

7. Egzaminy na certyfikat do uprawiania mini żużla będą przeprowadzane na 2 godziny przed zawodami mini 
żużlowymi. Komisja składa się z: przewodniczącego komisji (ekwiwalent zgodnie z RSŻ), sędziego danych 
zawodów (w ramach wynagrodzenia sędziego zawodów) oraz trenera miejscowego klubu (w ramach 
obowiązków). 

 
Część II 

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski w mini żużlu (DMP 80-125 cc) 
 

Art. 911. 
1. Udział w rozgrywkach biorą drużyny zgłoszone przez kluby.  
2.  W każdych zawodach Drużynowych Mistrzostw Polski w mini żużlu (DMP 80-125 cc) bierze udział 5 

drużyn. Zawody są rozgrywane według przepisów art. 915 i są rozgrywane jako rundy wyszczególnione 
w kalendarzu rozgrywek dla mini żużla. 

3.  Organizatorzy poszczególnych rund są wyszczególnieni w kalendarzu rozgrywek dla mini żużla, numery 
startowe drużyn ustali GKSŻ. Ustalenia te opublikowane zostaną w Komunikacie GKSŻ.  
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Art. 912. 
1. W zawodach drużyny otrzymują następującą liczbę punktów meczowych:  

I miejsce - 4 pkt 
II miejsce - 3 pkt 
III miejsce - 2 pkt  
IV miejsce - 1 pkt 
V miejsce - 0 pkt 

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

3.  Jeżeli dwie lub więcej drużyn 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 drużynami sumę 
punktów meczowych za zajęte miejsca. 

 
Art. 913. 

1. Końcową klasyfikację drużyn w DMP 80-125 cc ustala się szeregując drużyny według sum zdobytych 
przez nie we wszystkich zawodach punktów meczowych. 

2.  W przypadku równej sumy punktów meczowych decyduje suma punktów biegowych. Gdy i ta jest równa dla dwóch 
lub więcej drużyn na miejscach I - III, sędzia zawodów ostatniej rundy zarządzi dodatkowy bieg lub biegi 
z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku wyznaczonym przez kierownika 
drużyny. 

3.  Przy równości sum punktów meczowych i biegowych na miejscu IV, obydwie drużyny zostaną sklasyfikowane 
na miejscu IV (ex equo). 

4.  Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, biegi dodatkowe, o których mowa w ust. 2 nie mogą być 
rozegrane, drużyny z równymi sumami punktów meczowych i biegowych są klasyfikowane na tym samym 
miejscu. 

5.  Do biegów, o których mowa w ust. 2 zawodników wyznaczają kierownicy drużyn. 
 

Art. 914. 
Kierownicy drużyn muszą złożyć sędziemu zawodów zgłoszenia drużyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI 
OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające zawodników do startu 
w zawodach w czasie nie później niż 60 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów. 
 

Art. 915. 
1. Każda drużyna składa się z 3 zawodników i do dwóch rezerwowych. 
2. Numery startowe w drużynach: 
 drużyna 1: 1 2 3 rez. 16, 17  
 drużyna 2: 4 5 6 rez. 18, 19 
 drużyna 3: 7 8 9 rez. 20, 21 
 drużyna 4: 10 11 12 rez. 22, 23 
 drużyna 5: 13 14 15 rez. 24. 25 
3. Rozkład biegów: 
 

Numery i miejsca startowe 
 

Bieg A 
czerwony

B 
biały 

C 
niebieski

D 
żółty 

I 1 4 2 5 
II 7 10 8 11 
III 13 3 14 1 
IV 6 8 4 7 
V 10 14 12 13 
VI 9 1 7 2 
VII 11 5 10 6 
VIII 13 9 15 8 
IX 2 11 3 12 
X 4 15 5 14 
XI 3 7 1 8 
XII 5 12 4 10 
XIII 7 13 8 14 
XIV 11 2 10 1 
XV 14 6 13 4 
XVI 12 7 11 9 
XVII 1 13 2 15 
XVIII 8 4 9 5 
XIX 15 11 14 10 
XX 5 2 6 3 
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4. Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą zamieniać się polami startowymi. W przypadku powtórzenia startu 
z powodu wykluczenia zawodnika, jego partner z pary nie ma prawa wyboru pola startowego. Zawodnicy 
rezerwowi startują w kolorze kasku i z pola startowego zawodnika, którego zastępują. 

5. Zawodnik rezerwowy w drużynie może być zgłoszony do startu w zastępstwie innego zawodnika (numeru 
startowego) danej drużyny, od pierwszego biegu włącznie, a także w biegu powtórzonym może zastąpić 
zawodnika stosownie do przepisów art. 71 ust. 6.  

6. Zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie przednim kołem taśm maszyny startowej, 
nie może być w biegu powtórzonym zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 

7. Łączna liczba startów zawodnika rezerwowego nie może być większa niż 4. 
8.  Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 10 biegów. Końcową klasyfikację prze-

prowadza się biorąc pod uwagę wyniki: 10 biegów, jeżeli zakończyło się mniej niż 15 biegów; 15 jeżeli 
zakończyło się mniej niż 20 biegów. 

9. Drużyna jest klasyfikowana w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów, podanej w zawiadomieniu 
o zawodach, obecny jest co najmniej jeden zawodnik drużyny. 

 
Art. 917. 

Drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach otrzymują tytuły i wyróżnienia:  
1 miejsce -  tytuł Drużynowego Mistrza Polski w mini żużlu, puchar i dyplom 
2 miejsce  - tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski w mini żużlu, puchar i dyplom 
3 miejsce  - puchar i dyplom 
4 miejsce  - dyplom. 
6 miejsce  - dyplom. 

Kluby i zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymują odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale (po 6 sztuk 
w każdym kolorze).  

 
Część III 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski w mini żużlu (IMP 80-125 cc) 
 

Art. 931. 
1. W IMP 80-125 cc uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby. 
2. Organizatorzy i daty poszczególnych rund zawarte są w kalendarzu rozgrywek dla mini żużla. 
 

Art. 932. 
1. O końcowej klasyfikacji Indywidualnych Mistrzostw Polski w mini żużlu decyduje suma punktów uzyskana 

przez poszczególnych zawodników we wszystkich rundach.  
2.  W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników równej sumy punktów na miejscach I - III w klasyfikacji 

po rozegraniu wszystkich rund, dla ustalenia kolejności przeprowadza się bieg lub biegi dodatkowe w zawo-
dach ostatniej rundy. 
Przy równości punktów na dalszych miejscach, zawodnicy z tymi samymi sumami punktów klasyfikowani 
są na tym samym miejscu. 

3.  Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 2 nie może być 
rozegrany, zawodnicy z tymi samymi sumami punktów klasyfikowani są na tym samym miejscu. 

 
Art. 933. 

1. Do zawodów każdej rundy może zgłosić się do 22 zawodników. Zawodnicy zgłaszają się nie później niż 60 
minut przed godziną rozpoczęcia zawodów. 

2.  W zależności od liczby zgłoszonych zawodników, zawody będą rozgrywane w formie turnieju eliminacyjnego 
oraz turnieju głównego albo tylko w formie turnieju głównego. Szczegółowe zasady określone są w art. 934. 

3. Zawodnik, który spóźni się na zawody, nie bierze w nich udziału. 
 

Art. 934. 
1. Jeżeli do zawodów danej rundy zgłosi się nie więcej niż 16 zawodników, zostanie rozegrany tylko turniej główny. 
2.  Jeżeli do zawodów danej rundy zgłosi się więcej niż 16 zawodników, zostanie rozegrany turniej eliminacyjny 

oraz turniej główny. 
3. Do turnieju głównego zakwalifikowani są zgłoszeni zawodnicy, którzy w klasyfikacji po dotychczas rozegranych 

rundach zajmują miejsca od 1 do 12. Pozostali zgłoszeni zawodnicy biorą udział w turnieju eliminacyjnym. 
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4. Format turnieju eliminacyjnego zależy od liczby zawodników zgłoszonych do danych zawodów: 
 

 1) zgłosiło się 17 - 20 zawodników - turniej eliminacyjny składa się z 3 biegów: 
 

liczba 
zgłoszonych 
zawodników 

liczba zawodników 
startujących 

w 1. biegu eliminacyjnym 

liczba zawodników 
startujących 

w 2. biegu eliminacyjnym 
17 3 2 
18 3 3 
19 4 3 
20 4 4 

 
w 3. biegu eliminacyjnym startują zawodnicy, którzy w biegach eliminacyjnych 1. i 2. zajęli drugie i trzecie miejsca 
 
przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego, zawodnicy, którzy mają w nim wziąć udział, losują pod nadzorem 
sędziego zawodów numer swojego biegu eliminacyjnego (1 lub 2) oraz miejsca startowe A, B, C lub D 
 
w 3. biegu eliminacyjnym, przydział miejsc startowych jest następujący: pole A - drugi zawodnik w 1. biegu 
eliminacyjnym, pole B - drugi zawodnik w 2. biegu eliminacyjnym, pole C - trzeci zawodnik w 1. biegu 
eliminacyjnym, pole D - trzeci zawodnik w 2. biegu eliminacyjnym 
 
kolejność zawodników w turnieju eliminacyjnym jest następująca: 

  1. zwycięzca 1. biegu eliminacyjnego 
  2. zwycięzca 2. biegu eliminacyjnego 
  3. zwycięzca 3. biegu eliminacyjnego 
  4. drugi w 3. biegu eliminacyjnym 
  5. trzeci w 3. biegu eliminacyjnym 
  6. czwarty w 3. biegu eliminacyjnym 
  7. czwarty w 1. biegu eliminacyjnym 

 8. czwarty w 2. biegu eliminacyjnym 
 

 zawodnicy sklasyfikowani na miejscach poniżej 6. kończą udział w zawodach 
 
 2) zgłosiło się 21 - 22 zawodników - turniej eliminacyjny składa się z 4 biegów: 
 

liczba 
zgłoszonych 
zawodników 

liczba zawodników 
startujących 

w 1. biegu eliminacyjnym 

liczba zawodników 
startujących 

w 2. biegu eliminacyjnym 

liczba zawodników 
startujących 

w 3. biegu eliminacyjnym 
21 3 3 3 
22 4 3 3 

 
 w 4. biegu eliminacyjnym startują zawodnicy, którzy w biegach eliminacyjnych 1., 2. i 3. zajęli drugie miejsca 

oraz zawodnik, który zajął 3. miejsce w biegu eliminacyjnym 1. w przypadku, gdy liczba zgłoszonych zawodników 
wynosi 22 
 
przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego, zawodnicy, którzy mają w nim wziąć udział, losują pod nadzorem 
sędziego zawodów numer swojego biegu eliminacyjnego (1, 2 lub 3) oraz miejsca startowe A, B, C lub D 
 
w 4. biegu eliminacyjnym, przydział miejsc startowych jest następujący: pole A - drugi zawodnik w 1. biegu 
eliminacyjnym, pole B - drugi zawodnik w 2. biegu eliminacyjnym, pole C - drugi zawodnik w 3. biegu 
eliminacyjnym, pole D - trzeci zawodnik w 1. biegu eliminacyjnym 
 
kolejność zawodników w turnieju eliminacyjnym jest następująca: 

  1. zwycięzca 1. biegu eliminacyjnego 
  2. zwycięzca 2. biegu eliminacyjnego 
  3. zwycięzca 3. biegu eliminacyjnego 
  4. zwycięzca 4. biegu eliminacyjnego 
  5. drugi w 4. biegu eliminacyjnym 
  6. trzeci w 4. biegu eliminacyjnym 
  7. czwarty w 4. biegu eliminacyjnym 

 
 zawodnicy, którzy nie zostali uwzględnieni w klasyfikacji powyżej oraz zawodnik sklasyfikowany na miejscu 7 

w turnieju eliminacyjnym, kończą udział w zawodach 
 
5. W przypadku, gdy w turnieju eliminacyjnym biegu nie ukończy dwóch lub więcej zawodników, przyjmuje 

się, że wyższe miejsce w biegu zajął zawodnik, który pokonał dłuższy dystans.  
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6. W całym turnieju eliminacyjnym, pole startowe jest podzielone na cztery części. Jeżeli w biegu ma wziąć udział 
3 zawodników, startują oni z miejsc: A - kask czerwony, B - kask niebieski i C - kask biały. Jeżeli w biegu ma 
wziąć udział 2 zawodników, startują oni z miejsc: B - kask niebieski i D - kask żółty. 

 
Art. 935. 

Z turnieju eliminacyjnego do turnieju głównego zakwalifikują się zawodnicy w takiej liczbie, że łączna liczba 
zawodników - z uwzględnieniem zawodników zakwalifikowanych bezpośrednio do turnieju głównego, o których 
mowa w art. 934 ust. 3 - nie przekroczy 18. 
 

Art. 936. 
1. Turniej główny rozgrywany jest wg tabeli 20-biegowej, zgodnie z art. 49.  
2. Numery startowe - wyszczególnione w kolumnie „numer startowy” tabeli w ust. 3 - na zawody pierwszej 

rundy ustali GKSŻ.  
3.  W następnych rundach, zawodnicy otrzymują numery startowe w zależności od miejsc zajmowanych 

w klasyfikacji po dotychczas rozegranych rundach: 
 

miejsce w klasyfikacji numer startowy 
1 1 
2 5 
3 9 
4 14 
5 2 
6 6 
7 10 
8 13 
9 3 
10 11 
11 15 
12 4 

 
4.  W przypadku równości punktów w klasyfikacji po dotychczas rozegranych rundach, o miejscach zawodników 

decyduje w kolejności: 
1) wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji zawodów ostatnio rozegranej rundy, przy czym uważa się, 

że zawodnik sklasyfikowany w zawodach ostatnio rozegranej rundy zajął wyższe miejsce niż zawodnik, 
który nie wziął udziału w zawodach tej rundy, 

2) większa liczba rund, w których zawodnik był sklasyfikowany. 
5. Jeżeli do zawodów zostali zgłoszeni wszyscy zawodnicy z miejsc od 1 do 12 w klasyfikacji po dotychczas 

rozegranych rundach, zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do turnieju głównego z turnieju eliminacyjnego, 
otrzymują następujące numery startowe: 

 

miejsce w turnieju eliminacyjnym numer startowy 
1 7 
2 8 
3 12 
4 16 
5 17 
6 18 

 
6. Jeżeli do zawodów nie zostali zgłoszeni wszyscy zawodnicy z miejsc od 1 do 12 w klasyfikacji po dotychczas 

rozegranych rundach, wówczas kolejne numery startowe nie zgłoszonych zawodników otrzymują zawodnicy 
zakwalifikowani z turnieju eliminacyjnego w kolejności zajętych miejsc w tym turnieju. Następni zawodnicy 
z turnieju eliminacyjnego otrzymują kolejno numery wyszczególnione w kolumnie „numer startowy” tabeli 
w ust. 5. 

7. Jeżeli do zawodów zostało zgłoszonych nie więcej niż 16 zawodników, wówczas  zawodnicy, którzy nie są 
sklasyfikowani na miejscach od 1 do 12 po dotychczas rozegranych rundach, losują numery startowe 
pod nadzorem sędziego zawodów. 

8. Zawodnicy z numerami 17 i 18 mają status rezerwowych toru. Udział w zawodach zawodnika rezerwy toru 
regulują odpowiednie przepisy art. 637.  

9.  Przy równej liczbie punktów zdobytych przez zawodników w turnieju głównym, o kolejności decyduje większa 
liczba pierwszych miejsc, a następnie - przy dalszej równej liczbie - kolejno: drugich, trzecich i czwartych; 
jeżeli równość nadal utrzyma się, rozstrzyga ją wynik bezpośredniego spotkania zawodników. 

10.  Jeżeli kryteria, o których mowa w ust. 9 nie są wystarczające do ustalenia miejsc zajętych przez zawod-
ników, o ich kolejności zadecyduje losowanie, które przeprowadzi sędzia po zawodach.  

 
Art. 937. 

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w rozgrywkach IMP 80-125 cc otrzymują tytuły i wyróżnienia 
wyszczególnione w art. 640. 
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Art. 938. 
W każdym turnieju, organizator zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia nagród rzeczowych wg swoich 
możliwości dla 3 najlepszych zawodników. 
 

Część IV 
Regulamin Pucharu Polski Par Klubowych w mini żużlu (PPPK 80-125 cc) 

 
Art. 941. 

1. W zawodach Pucharu Polski Par Klubowych w mini żużlu (PPPK 80-125 cc) biorą udział pary wyznaczone 
przez kluby. 

2.  W rozgrywkach mogą uczestniczyć dwie pary danego klubu, przy czym żaden zawodnik nie może w danym 
sezonie reprezentować barw obydwu par. Jeżeli zawodnik zostanie zgłoszony do zawodów w barwach pary 
o danym numerze (I lub II), do końca sezonu może być zgłaszany w rozgrywkach PPPK 80-125 cc wyłącznie 
w składzie danej pary (I lub II). 

3. Jeżeli do danych zawodów klub zgłosi dwie pary, lecz w zawodach poprzednich rund zgłaszał tylko jedną parę, 
wszyscy zawodnicy dotychczas reprezentujący klub mogą być zgłoszeni wyłącznie jako zawodnicy pary I.  

 Począwszy od tych zawodów, w odniesieniu do danego klubu obowiązują przepisy ust. 2 powyżej. 
4.  Dopuszcza się wypożyczenie zawodników do pary z klubów, które nie biorą udziału w rozgrywkach PPPK 

80-125 cc.  
 

Art. 942. 
1. Rozgrywki Pucharu Polski Par Klubowych w mini żużlu rozgrywane są na torach klubów zainteresowanych 

uczestnictwem zgodnie z kalendarzem rozgrywek dla mini żużla. Numery startowe drużyn ustali GKSŻ. 
Ustalenia te publikowane będą w komunikatach GKSŻ. 

2. W zawodach może wziąć udział od 5 do 7 par. W zależności od liczby zgłoszonych par, zawody rozgrywane 
będą wg przepisów art. 51, 52 lub 53 (odpowiednio), z zastrzeżeniem art. 944 ust. 1. 

 
 

Art. 943. 
1. Nie później niż 60 minut przed zawodami, kierownicy drużyn muszą złożyć sędziemu zawodów zgłoszenia 

par do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty 
uprawniające zawodników do startu w zawodach. 

2. Jeżeli para jest uzupełniana zawodnikami wypożyczonymi, w czasie określonym w ust. 1 musi być złożona 
sędziemu zawodów zgoda macierzystego klubu zawodnika na wypożyczenie do danego klubu w danych 
zawodach. 

3.  Para może wziąć udział w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów, podanej w zawiadomieniu 
o zawodach, obecny jest co najmniej jeden zawodnik z pary. 

 
Art. 944. 

1. Jeżeli w zawodach biorą udział dwie pary klubu, każda z tych par może być uzupełniona jednym zawodnikiem 
rezerwowym i w kwestii numerów startowych zawodników rezerwowych obowiązują przepisy art. 51, 52 
lub 53 (odpowiednio). 
Jeżeli w zawodach bierze udział jedna para klubu, może być ona uzupełniona dwoma zawodnikami rezerwo-
wymi. Numery zawodników rezerwowych wtedy są następujące: 
- w zawodach bierze udział 5 par: 11 i 12 dla pary z numerami 1 - 2, 13 i 14 dla pary z numerami 3 - 4, 15 
i 16 dla pary z numerami 5 - 6, 17 i 18 dla pary z numerami 7 - 8 oraz 19 i 20 dla pary z numerami 9 - 10 
- w zawodach bierze udział 6 par: 13 i 14 dla pary z numerami 1 - 2, 15 i 16 dla pary z numerami 3 - 4, 17 
i 18 dla pary z numerami 5 - 6, 19 i 20 dla pary z numerami 7 - 8,  21 i 22 dla pary z numerami 9 - 10 
oraz 23 i 24 dla pary z numerami 11 - 12 
- w zawodach bierze udział 7 par: 15 i 16 dla pary z numerami 1 - 2, 17 i 18 dla pary z numerami 3 - 4, 19 
i 20 dla pary z numerami 5 - 6, 21 i 22 dla pary z numerami 7 - 8,  23 i 24 dla pary z numerami 9 - 10, 
25 i 26 dla pary z numerami 11 - 12 oraz 27 i 28 dla pary z numerami 13 - 14. 

2.  Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłoszeni do startu w zastępstwie innego zawodnika (numeru startowego) 
od pierwszego biegu włącznie. Mogą także w biegu powtórzonym zastąpić zawodnika stosownie do przepisów 
art. 71 ust. 6. 
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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 może być 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 

 
Art. 945. 

Zawodnicy danej pary mogą zamieniać się miejscami startowymi, zachowując kolory kasków przypisane 
do numerów startowych, zgodnie z tabelą z art. 51. W przypadku powtórzenia biegu, zawodnicy startują 
z tych samych miejsc startowych, z których startowali w przerwanym biegu. 
 

Art. 946. 
1. W zawodach pary otrzymują następującą liczbę punktów meczowych:  

I miejsce - 4 pkt 
II miejsce - 3 pkt 
III miejsce - 2 pkt 
IV miejsce - 1 pkt  
V miejsce - 0 pkt 

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

3.  Jeżeli dwie lub więcej par 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 pary sumę punktów 
meczowych za zajęte miejsca. 

 
Art. 947. 

1. Końcową klasyfikację Pucharu Polski Par Klubowych w mini żużlu ustala się, szeregując pary wg liczby 
zdobytych przez nie punktów meczowych. 

2.  W przypadku równej sumy punktów meczowych decyduje suma punktów biegowych. Gdy i ta jest równa 
dla dwóch lub więcej par, sędzia zawodów ostatniej rundy zarządzi dodatkowy bieg z udziałem zawodników 
zainteresowanych par - po jednym zawodniku wyznaczonym przez kierownika drużyny. 

3.  Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 2 nie może być 
rozegrany, pary z równą sumą punktów meczowych i biegowych są klasyfikowane na tych samych 
miejscach. 

 
Art. 948. 

1. Pary, które zajęły trzy pierwsze miejsca w finałach, otrzymują odpowiednio następujące wyróżnienia:  
I miejsce  - Puchar Polski Par Klubowych w mini żużlu, złote medale (4 szt.) i dyplom 
II miejsce  - puchar, srebrne medale  (4 szt.) i dyplom 
III miejsce  - puchar, brązowe medale (4 szt.) i dyplom. 
 

Część V 
Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski w mini żużlu (IPP 80-125 cc) 

 
Art. 951. 

W IPP 80-125 cc uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby. 
 

Art. 952. 
We wszystkich zawodach obowiązują przepisy art. 933, 934, 935 oraz 936 ust. 1 - 8. 
 

Art. 953. 
1. W każdym turnieju, przy równej liczbie punktów na miejscach od pierwszego do trzeciego decyduje bieg 

dodatkowy. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne bieg dodatkowy nie będzie mógł być rozegrany, 
o kolejności zawodników decydują kryteria jak w ust. 2  

2.  Przy równej liczbie punktów na pozostałych miejscach, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych 
miejsc, a następnie - przy dalszej równej liczbie - kolejno: drugich, trzecich i czwartych; jeżeli równość 
nadal utrzyma się, rozstrzyga ją wynik bezpośredniego spotkania zawodników. 

3.  Jeżeli kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są wystarczające do ustalenia miejsc zajętych przez zawod-
ników, o ich kolejności zadecyduje losowanie, które przeprowadzi sędzia po zawodach.  
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Art. 954. 
Po zakończeniu każdego turnieju, zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej zależne od zajętego 

miejsca w zawodach: 
 

miejsce 
w zawodach  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

punkty  20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Art. 955. 

1. O końcowej klasyfikacji Indywidualnego Pucharu Polski decyduje suma punktów, o których mowa w art. 
954, uzyskana przez poszczególnych zawodników we wszystkich turniejach.  

2.  W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników równej sumy punktów na miejscach I - III 
w klasyfikacji generalnej po zakończeniu ostatniego turnieju, dla ustalenia kolejności przeprowadza się 
bieg lub biegi dodatkowe. Przy równości punktów na dalszych miejscach, zawodnicy z tymi samymi 
sumami punktów klasyfikowani są na tym samym miejscu. 

3.  Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, biegi dodatkowe, o których mowa w ust. 2 nie mogą być 
rozegrane, zawodnicy z tymi samymi sumami punktów klasyfikowani są na tym samym miejscu. 

 
Art. 956. 

W rozgrywkach IPP 80 cc przyznaje się za: 
I miejsce  - Indywidualny Puchar Polski, złoty medal i dyplom 
II miejsce  - puchar, srebrny medal i dyplom 
III miejsce  - puchar, brązowy medal i dyplom 

 
Art. 957. 

W każdym turnieju, organizator zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia nagród rzeczowych wg swoich 
możliwości dla 3 najlepszych zawodników. 
 

Art. 958. 
Kluby będące organizatorami turniejów mogą im nadawać wg własnego uznania nazwy związane z lokalną 
tradycją, względnie okolicznościowymi uroczystościami lub nazwy sponsorów. Nazwy zawodów nie mogą być 
sprzeczne z przepisami PZM oraz Kodeksem Sportowym FIM. 
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2. KALENDARZ ROZGRYWEK DLA  MINI ŻUŻLA NA 2014 ROK 
 

maj 
17 sob IMP 80-125 cc 1 runda  Gdańsk  
18 ndz PPPK 80-125 cc 1 runda  Gdańsk 
31 sob IMP 80-125 cc 2 runda  Częstochowa 
 
czerwiec 
1 ndz PPPK 80-125 cc 2 runda  Częstochowa 
7 ndz IMP 80-125 cc 3 runda  Bydgoszcz 
14 sob IMP 80-125 cc 4 runda  Wawrów 
15 ndz PPPK 80-125 cc 3 runda  Wawrów 
19 czw IMP 80-125 cc 5 runda  Toruń 
20 pt  PPPK 80-125 cc 4 runda  Toruń   

 
lipiec 
26 sob PPPK 80-125 cc 5 runda (finał)  Gdańsk 
27 ndz DMP 80-125 cc 1 runda  Gdańsk   
 
sierpień 
16 sob IMP 80-125 cc 6 runda (finał)  Wawrów 
17 ndz DMP 80-125 cc 2 runda  Wawrów 
23 sob IPP 80-125 cc 1 runda  Częstochowa 
24 ndz DMP 80-125 cc 3 runda  Częstochowa 
30 sob DMP 80-125 cc 4 runda  Bydgoszcz 
 
wrzesień 
6 sob IPP 80-125 cc 2 runda Toruń 
7 ndz DMP 80-125 cc 5 runda Toruń 
20 sob DMP 80-125 cc 6 runda (finał)  Częstochowa 
21 ndz IPP 80-125 cc 3 runda (finał) Rybnik 
 
 
 
 
 
 
                  Główna Komisja Sportu Żużlowego 
 
Warszawa, 23.04.2014 r. 
 


