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VII. REGULAMIN ROZGRYWEK O ZŁOTY, SREBRNY I BRĄZOWY KASK
Art. 841.
1. Turnieje o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask rozgrywane są wg tabeli 20-biegowej,
zgodnie z art. 49.
2. Prawo do zgłoszeń zawodników, przysługuje klubom, które posiadają licencje
wydane na podstawie: „Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym
w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej” albo „Regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym,
sporcie kartingowym i sporcie żużlowym”.
3. Prawo do zgłoszeń zawodników przysługuje także klubom zagranicznym
biorącym udział w polskich rozgrywkach ligowych i dotyczy zawodników krajowych, którzy w danym sezonie reprezentują barwy tych klubów jako zawodnicy
obcokrajowcy.
Art. 842.
1. W rozgrywkach o Złoty Kask uczestniczą zawodnicy krajowi bez ograniczeń
wiekowych.
2. Do rozgrywek o Złoty Kask GKSŻ nominuje zawodników w następującej liczbie:
Ekstraliga: 25 + 2 R
I Liga:
15+ 2R
II Liga:
8+ 2 R
biorąc pod uwagę klasyfikację zawodników wg tzw. "średniej biegowej" w rozgrywkach ligowych, osiągnięte wyniki w mistrzostwach świata i Europy
oraz aktualną formę sportową.
3. W terminie nie później niż 1 miesiąc przed datą kalendarzową eliminacji, kluby
zgłaszają zawodników, spośród których GKSŻ nominuje do startu.
Art. 843.
1. W rozgrywkach o Srebrny Kask uczestniczą krajowi zawodnicy młodzieżowi.
2. W terminie nie później niż 1 miesiąc przed datą kalendarzową półfinałów, kluby
zgłaszają zawodników, spośród których GKSŻ nominuje do startu.
3. Podstawą nominacji, o których mowa w ust. 2, będą średnie biegopunktowe,
kolejno z: meczów ligowych, MDMP i LJ, z uwzględnieniem osiągniętych
wyników w mistrzostwach świata i Europy oraz aktualnej formy sportowej.
Art. 844.
1. W rozgrywkach o Brązowy Kask uczestniczą krajowi zawodnicy młodzieżowi
do 19 lat.
2. W terminie nie później niż 1 miesiąc przed datą kalendarzową półfinałów, kluby
zgłaszają zawodników, spośród których GKSŻ nominuje do startu.
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3. Podstawą nominacji, o których mowa w ust. 2, będą średnie biegopunktowe,
kolejno z: meczów ligowych, MDMP i LJ, z uwzględnieniem osiągniętych
wyników w mistrzostwach świata i Europy oraz aktualnej formy sportowej.
Art. 845.
Kluby organizujące turnieje o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask mogą im nadawać
nazwy wg własnego uznania, związane z lokalną tradycją, względnie okolicznościowymi uroczystościami lub nazwy sponsorów. Nazwy zawodów nie mogą być
sprzeczne z przepisami PZM oraz Kodeksem Sportowym FIM art.10.7.
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Art. 846.
W każdym turnieju o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask uczestniczy po 16 zawodników i po 2 rezerwowych.
Kluby organizujące finały rozgrywek o Złoty Kask, Srebrny Kask i Brązowy Kask
mają zagwarantowane co najmniej 1 miejsce dla swojego zawodnika w finałach.
Jeżeli do finału nie zakwalifikuje się żaden zawodnik klubu organizatora, to weźmie w nim udział zawodnik klubu organizatora, który w eliminacjach rozgrywek o Złoty Kask lub półfinałach rozgrywek o Srebrny Kask i Brązowy
Kask odpowiednio zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich zawodników
organizatora finału, którzy zostali sklasyfikowani w eliminacjach / półfinałach.
Zajmie on miejsce ostatniego zawodnika zakwalifikowanego do danego finału
ze swojego półfinału.
Uczestnicy cyklu GRAND PRIX w danym roku są zwolnieni z eliminacji
i w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek o Złoty Kask uzyskują bezpośrednio miejsce w finale.
GKSŻ losuje numery startowe dla zawodów pierwszego stopnia.
Art. 847.
Zawody o Złoty Kask przeprowadza się w trzech eliminacjach i jednych zawodach finałowych.
Finał rozgrywek o Złoty Kask organizowany jest przez klub, którego drużyna
zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach o DMP poprzedniego roku na warunkach
umowy zawartej z PZM nie później niż 6 miesięcy przed datą finału.
Jeżeli nie zostanie zawarta umowa z ust. 2, organizator finału zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, ogłoszonego przez PZM.
W zawodach o Złoty Kask mają odpowiednie zastosowanie art. 635 - 639,
przy czym przepisy art. 639 ust. 3 i 4 dotyczą pierwszych pięciu miejsc.
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Art. 848.
1. Rozgrywki o Srebrny Kask i Brązowy Kask przeprowadza się w dwóch półfinałach i jednych zawodach finałowych.
2. W rozgrywkach o Srebrny Kask i Brązowy Kask mają odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 635 - 639.
3. Organizatorzy finałów: Srebrnego Kasku i Brązowego Kasku ustaleni są w Kalendarzu Sportu Żużlowego.
Art. 849.
Zawodnikami rezerwy toru w zawodach o Srebrny i Brązowy Kask mogą być tylko
zawodnicy z tej samej grupy wiekowej.
Art. 850.
Zwycięzcą zawodów o Złoty Kask, Srebrny Kask i Brązowy Kask zostaje zawodnik,
który uzyska największą liczbę punktów w turnieju finałowym, z zastosowaniem
odpowiednich przepisów art. 636, 637 i 639.
Art. 851.
1. W finałach rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask przyznaje się za:
1 miejsce: puchar Złotego Kasku (Srebrnego, Brązowego) i nagrodę rzeczową
w postaci kasku integralnego, posiadającego homologację FIM
do sportu żużlowego lub alternatywnie równowartość w zł
2 miejsce: puchar
3 miejsce: puchar.
2. Finał Złotego Kasku jest podstawą do nominacji przez GKSŻ zawodników
do udziału w eliminacjach do IMŚ Grand Prix w danym roku. Zasady nominacji
opublikowane zostaną w komunikacie GKSŻ.
Art. 852.
W turnieju finałowym Złotego Kasku, organizator pokrywa koszty startu zawodnika:
premie za zdobyte punkty oraz ryczałt za amortyzację motocykla, a także
ewentualne inne nagrody, których wykaz znajdzie się w regulaminie szczegółowym
zawodów.
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