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Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 
 

Rozdział 1 
System rozgrywek 

 
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. Rozgrywki Ligi Juniorów przeprowadzane są w formie dwudniowych sesji pojedynczych 
zawodów według tabeli z art. 879. 

2. Każdy klub Ekstraligi jest jednokrotnie organizatorem zawodów. 
3. Numery startowe drużyn w poszczególnych zawodach zostaną opublikowane w komunikacie SE. 
4. Przepisy Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów zawarte są w rozdziale 4. 

 
Art. 873. 1. W zawodach Ligi Juniorów drużyny 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, 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. 874. 1. O kolejności drużyn w rozgrywkach Ligi Juniorów decyduje suma punktów meczowych 

ze wszystkich zawodów.  
2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, decyduje suma punktów biegowych. Gdy i ta 

jest równa: 
1) dla dwóch lub więcej drużyn na pierwszych trzech miejscach, sędzia zawodów ostatniej rundy 

zarządzi bieg dodatkowy z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku 
wyznaczonym przez kierownika drużyny, 

2) drużyny z równą sumą punktów meczowych i biegowych na miejscach niższych niż trzecie, 
klasyfikowane są na tych samych miejscach. 

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

1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach, 
2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach, 
3) większa liczba trzecich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach, 
4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach, 
5) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 4 nie są wystarczające o kolejności miejsc zadecyduje 
losowanie, które przeprowadzi sędzia zawodów w obecności zainteresowanych drużyn. 

Art. 875.  Za udział w zawodach i czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji rozgrywek Ligi Juniorów, 
kluby otrzymują gratyfikacje i nagrody wyszczególnione w Regulaminie Finansowym Ligi Juniorów.  
 

Rozdział 2 
Składy drużyn w zawodach Ligi Juniorów 

 
Art. 876.  1. W zawodach Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy, którzy są zawodnikami 

krajowymi, posiadają licencję „ż”, nie przekroczyli 21 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia) i spełniają 
jeden z poniższych warunków: 
1) posiadają przynależność klubową do klubu Ekstraligi, 
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2) są na dany sezon wypożyczeni do klubu Ekstraligi w sposób zezwalający na ich udział w 
rozgrywkach Ekstraligi, 

3) posiadają przynależność klubową do klubu Ekstraligi i są wypożyczeni do innych klubów, o ile 
prawo do reprezentowania klubu Ekstraligi w rozgrywkach Ligi Juniorów zostanie wskazane w 
umowie o wypożyczenie zawodnika, 

4) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów ze stowarzyszenia, które przekazało 
danej spółce akcyjnej prawo do rozgrywek ligowych, 

5) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów z klubu, który nie bierze w danym 
sezonie udziału w rozgrywkach innych lig, 

6) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów z klubu, który bierze w danym 
sezonie udział w rozgrywkach innych lig, pod warunkiem, że powyższe dotyczy nie więcej niż 
jednego zawodnika danego klubu Ekstraligi. 

 2. Wszelkie wypożyczenia, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne z Regulaminem 
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym. 

3. Zawodnikami o statusie gościa mogą być zawodnicy, którzy są zawodnikami krajowymi, 
posiadają licencję „ż”, nie przekroczyli 21 lat i przedstawią sędziemu zawodów pisemną zgodę 
klubu macierzystego na start w zawodach ligi juniorów w barwach danego klubu. 

 
Art. 877. Drużyna składa się z trzech zawodników i jednego rezerwowego. 
 
Art. 878. 1. Nie później niż 60 minut przed zawodami, 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. 

2. Dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 104 ust. 2 i 4), z tym, że 
zmiany te mogą dotyczyć najwyżej jednego nazwiska, lecz niedopuszczalne są zmiany numerów 
startowych w żadnej z drużyn.  

3. Podanie składu drużyny (art. 104 ust. 2 i 4) liczącego mniej niż 3 zawodników, traktowane będzie 
jako przewinienie dyscyplinarne klubu.  

4. Jeżeli 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, drużyna nie bierze udziału w zawodach, a kierownik drużyny podlega 
karze dyscyplinarnej. 

5. Drużyna może wziąć udział w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów, podanej w 
zawiadomieniu o zawodach, obecnych jest co najmniej trzech zawodników z drużyny.  

6. Jeżeli powodem stawienia się drużyny w składzie nie spełniającym warunków jak w ust. 5 były 
udokumentowane klęska żywiołowa lub wypadek komunikacyjny, drużyna będzie dopuszczona 
do zawodów w składzie niespełniającym postanowień ust. 5 lub jej nieobecność będzie 
usprawiedliwiona. 

7. W przypadku braku możliwości wystawienia przez klub składu spełniającego warunki określone 
w ust. 5 spowodowanej niezdolnością do startu w zawodach zawodników kadry klubu, 
potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na okres co najmniej 9 dni drużyna będzie dopuszczona do 
zawodów, jeżeli klub uzupełni jej skład poprzez zakontraktowanie na dane zawody zawodników o 
statusie gości.  
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Rozdział 3 
Format zawodów Ligi Juniorów 

 
Art. 879. Zawody rozgrywane są wg systemu 21-biegowego, zgodnie z poniższą tabelą 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 16 14 17 

IV 19 1 20 3 

V 4 7 6 9 

VI 10 13 12 15 

VII 21 17 19 18 

VIII 3 9 1 8 

IX 12 6 11 4 

X 14 21 15 20 

XI 17 3 16 2 

XII 5 14 4 13 

XIII 8 18 9 16 

XIV 20 11 21 12 

XV 2 15 3 14 

XVI 16 5 18 6 

XVII 9 19 7 21 

XVIII 11 2 10 1 

XIX 6 20 5 19 

XX 15 8 13 7 

XXI 18 12 17 10 

 
numery startowe w drużynach: 
druż. 1: 1 2 3 22  
 2: 4 5 6 23 
 3: 7 8 9 24  
 4: 10 11 12 25  
 5: 13 14 15 26  
 6: 16 17 18 27  
 7: 19 20 21 28  

 
Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 14 biegów. Jeżeli zakończyło się 

mniej niż 21 biegów, końcową klasyfikację przeprowadza się biorąc pod uwagę wyniki 14 biegów. 
 
Art. 880. 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 za-
stępują. 
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Art. 881. 1. Zawodnik rezerwowy w drużynie (nr: 22-28), 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. 

2. Zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie motocyklem taśmy maszyny 
startowej, będzie wykluczony z biegu lecz w biegu powtórzonym może być zastąpiony przez 
zawodnika rezerwowego. 

3. Łączna liczba startów zawodnika rezerwowego nie może być większa niż 4.  
4. Punkty zawodnika gościa nie są wliczane do wyniku drużyny. 

 
Rozdział 4 

Indywidualne Mistrzostwa Ligi Juniorów 
 
Art. 882. W zawodach Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów startują zawodnicy, którzy w danym 

sezonie mają prawo uczestnictwa w rozgrywkach Ligi Juniorów, stosownie do przepisów art. 876. 
 
Art. 883. 1. Rozgrywki Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów przeprowadzane są w formie 

jednego turnieju indywidualnego, według tabeli biegów z art. 49.  
2. Organizatorem zawodów jest klub, który w danym roku zwyciężył w Lidze Juniorów. 
3. W zawodach biorą udział zawodnicy w kolejności klasyfikacji według średnich biegopunktowych z 

rozgrywek Ligi Juniorów począwszy od pozycji 1, lecz nie więcej niż 3 zawodników z jednego 
klubu i co najmniej 1 zawodnik z każdego klubu. 

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. 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

 
Art. 884. 1. W klasyfikacji, o której mowa w art. 883 ust. 3, uwzględnieni będą zawodnicy, którzy 

wzięli udział w co najmniej 10 biegach: 
1) wliczonych do wyników zawodów Ligi Juniorów, 
2) przerwanych, w których zawodnik został wykluczony. 

2. W zawodach mają odpowiednie zastosowanie art. 636, 637, 638, 639.  
  
Art. 885. 1. Klub organizator zawodów pokrywa w całości koszty organizacji zawodów. 
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach pokrywają w całości koszty uczestnictwa swoich drużyn w 

zawodach.  
 
Art. 886. 1. Drużynie przysługuje prawo do używania w trakcie zawodów tylnych opon w liczbie 

odpowiadającej liczbie zgłoszonych do zawodów zawodników. Opony powinny być oznaczone przed 
zawodami w obecności sędziego przez organizatora zawodów. 

2. W przypadku użycia nieoznaczonej opony zawodnik będzie wykluczony do końca zawodów, 
wszystkie punkty zdobyte przez niego anulowane, a ponadto będzie on podlegał karze 
dyscyplinarnej. 

3. Klub organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia na każdą drużynę uczestniczącą w 
zawodach po jednej używanej tylnej oponie, która będzie mogła być użyta za zgodą sędziego 
zawodów w przypadkach losowych uniemożliwiających drużynie użycie w biegu dwóch tylnych 
opon. 

4. W turnieju indywidualnym nie obowiązują ograniczenia co do liczby tylnych opon używanych w 
zawodach. 

 
Art. 887. Za niestawienie się na zawody ligi juniorów w składzie określonym w art. 878 ust. 5 nakłada 
się na klub następujące kary: 

1) pierwsza nieobecność – kara pieniężna 10000 zł, 
2) druga nieobecność - kara pieniężna 20000 zł, 
3) trzecia nieobecność – natychmiastowe wykluczenie klubu z rozgrywek o DMP. 
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Art. 888. 1. Kalendarz ligi juniorów oraz indywidualnych mistrzostw ligi juniorów ustala SE. 
2. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje SE.  

 
Terminarz Ligi Juniorów 2014 

 
nr 

rundy 
data        nr 

st. 
1, 2, 3, 22 4, 5, 6, 23 7, 8, 9, 24 10, 11, 12, 25* 13, 14, 15, 26 16, 17, 18, 27 19, 20, 21, 28 

I runda 02.07.2014 Zielona Góra Częstochowa Gorzów Gdańsk Toruń Leszno Tarnów 

II runda 03.07.2014 Wrocław Leszno Częstochowa Toruń Zielona Góra Tarnów Gorzów 

III runda 08.07.2014 Gorzów Toruń Zielona Góra Leszno Tarnów Gdańsk Wrocław 

IV runda 09.07.2014 Toruń Gorzów Tarnów Wrocław Gdańsk Częstochowa Leszno 

V runda 05.08.2014 Leszno Wrocław Gdańsk Gorzów Częstochowa Zielona Góra Toruń 

VI runda 06.08.2014 Gdańsk Tarnów Leszno Zielona Góra Wrocław Gorzów Częstochowa

VII runda 19.08.2014 Częstochowa Zielona Góra Toruń Tarnów Gorzów Wrocław Gdańsk 

VIII runda 20.08.2014 Tarnów Gdańsk Wrocław Częstochowa Leszno Toruń Zielona Góra 

* - gospodarz każdorazowo z numerami 10,11,12, 25 

 

 

 

 

 

 


