L. Przepisy o Kalkulowanej Średniej Meczowej (KSM)
1. O ile w przepisie nie wskazano inaczej, przepis dotyczy wszystkich rozgrywek, to jest: DMP, DM I
Ligi i DM II Ligi.
2. W sezonie 2013 ustala się:
- dla drużyny zgłoszonej do zawodów DMP minimalną KSM o wartości 33 pkt i maksymalną o
wartości 40 pkt,
- dla drużyny zgłoszonej do zawodów DM I Ligi maksymalną o wartości 40 pkt,
- dla drużyny zgłoszonej do zawodów DM II Ligi maksymalną o wartości 40 pkt.
4. Do wartości KSM drużyny wlicza się sumę 6 najwyższych indywidualnych KSM zawodników
spośród zgłoszonych do zawodów włącznie z zawodnikiem zastępowanym i obecnych w parku
maszyn o godzinie rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach w liczbie
wymaganej regulaminem danych rozgrywek.
5. Indywidualne KSM zawodników są stałe przez cały sezon, obliczone po zakończeniu
poprzedniego sezonu sportowego w sposób określony w pkt 6 - 9 albo przyznane w sposób
określony w pkt 10 - 11.
6. Podstawą obliczania indywidualnej KSM zawodnika jest tzw. średnia punktowa (zwana w skrócie
SBP) z meczów części zasadniczej DMP oraz z meczów części zasadniczych i finałowych DM I
Ligi i DM II Ligi poprzedniego sezonu.
7. SBP oblicza się w następujący sposób: suma zdobytych na torze punktów i punktów
bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których zawodnik wziął udział, wliczając w to
również biegi nie ukończone z powodu: wykluczeń, upadków, defektów, przy czym w powyższych
obliczeniach nie uwzględnia się:
- biegów, w których zgodnie z tabelą biegów startują wyłącznie zawodnicy młodzieżowi,
- dwóch najlepszych i dwóch najgorszych meczów zawodnika pod względem średniej z meczu,
przy czym:
a) średnią z meczu oblicza się nie uwzględniając biegów, w których zgodnie z tabelą biegów
startują wyłącznie zawodnicy młodzieżowi,
b) do wyboru najlepszych i najgorszych meczów nie bierze się pod uwagę meczów, w których
zawodnik miał 0 startów (zawodnicy zastępowani, zasada zawarta w pkt a, zawodnicy, którzy
byli zgłoszeni do zawodów lecz nie wystartowali z żadnym z biegów),
c) z dwóch meczów, w których zawodnik uzyskał taką samą średnią z meczu, lepszym jest
mecz z większą liczbą startów,
d) z dwóch meczów, w których zawodnik uzyskał taką samą średnią z meczu, gorszym jest
mecz z większą liczbą startów.
Wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku dziesiętnym. Za biegi nie ukończone
z powodu wykluczenia uważa się także biegi, w których:
- zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia (wykluczenie
z określonych biegów bądź do końca zawodów);
- zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu.
Uważa się, że zawodnik nie wziął udziału w biegu, jeżeli nie stanął na starcie biegu powtórzonego
z powodu niezawinionej kontuzji.
8. Indywidualną KSM zawodnika oblicza się mnożąc SBP przez 4, zaokrąglając wynik do 2 miejsc
po przecinku dziesiętnym. Przepis ten dotyczy zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 15
biegach zawodów DMP, DM I Ligi lub DM II Ligi, uwzględnionych w obliczeniach stosownie
do przepisu pkt 7. KSM pozostałych zawodników jest taka, jak określono w pkt 10.
9. Dla zawodników krajowych, dla których rok obowiązywania KSM jest pierwszym rokiem
po ukończeniu 21 roku życia, indywidualną KSM, o której mowa w pkt 8 obniża się o 10%
z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku.
10. Jeżeli obliczony zgodnie z pkt 6 - 9 wynik jest niższy od 2,5 pkt przyjmuje się KSM równą 2,5 pkt.
11. Zawodnikom, którzy nie uzyskali KSM przyznaje się KSM według następujących zasad:
- zawodnicy krajowi: 2,5 pkt,
- zawodnicy krajowi, którzy w roku obowiązywania KSM uzyskali prawo do nadania licencji „Ż”
po raz pierwszy: 2,5 pkt,
- zawodnicy, uczestnicy cyklu GRAND PRIX w danym sezonie z numerami startowymi od 1 do
15: 9,5 pkt,
- pozostali zawodnicy obcokrajowcy: 6,5 pkt.
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Dla klubów zagranicznych biorących udział w rozgrywkach DM I Ligi i DM II Ligi, użyte powyżej
wyrażenie „zawodnik krajowy” należy rozumieć jako: zawodnik posiadający obywatelstwo kraju,
którego federację reprezentuje klub zagraniczny, a wyrażenie „zawodnik obcokrajowiec” jako:
zawodnik nie posiadający obywatelstwa kraju, którego federację reprezentuje klub zagraniczny.
Przez udokumentowanie obywatelstwa zawodnika należy rozumieć publikację komunikatu GKSŻ z
potwierdzeniami zawodników.
12. Przepisy pkt 11 dotyczące zawodników krajowych oraz przepisy pkt 9 nie mają zastosowania
do zawodników, którzy kiedykolwiek byli potwierdzeni do polskiego klubu jako zawodnicy
obcokrajowcy.
13. Obliczoną KSM zawodnika, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy drużyny:
a) biorącej udział w rozgrywkach I Ligi i w danym sezonie zmieni barwy klubowe przechodząc
do drużyny Ekstraligi lub jego drużyna awansowała do Ekstraligi - koryguje się dzieląc przez
1,3,
b) biorącej udział w rozgrywkach II Ligi i w danym sezonie zmieni barwy klubowe przechodząc
do drużyny Ekstraligi - dzieląc przez 1,6,
c) biorącej udział w rozgrywkach DMP i w danym sezonie zmieni barwy klubowe przechodząc
do drużyny I Ligi lub jego drużyna została zdegradowana do I Ligi - koryguje się mnożąc
przez 1,2,
d) biorącej udział w rozgrywkach DMP i w danym sezonie zmieni barwy klubowe przechodząc
do drużyny II Ligi - koryguje się mnożąc przez 1,4,
e) biorącej udział w rozgrywkach DM I Ligi i w danym sezonie zmieni barwy klubowe
przechodząc do drużyny II Ligi lub jego drużyna została zdegradowana do II Ligi koryguje się mnożąc przez 1,2,
f) biorącej udział w rozgrywkach II Ligi i w danym sezonie zmieni barwy klubowe przechodząc
do drużyny I Ligi - koryguje się dzieląc przez 1,2.
W każdym z powyższych przypadków otrzymany wynik (zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
nie może być wyższy niż 12,00 pkt oraz niższy niż 2,50 pkt.
14. Jeżeli klub wycofał się z rozgrywek, do obliczenia indywidualnych KSM zawodników
tego klubu są brane pod uwagę wyłącznie mecze tego klubu, które zostały uwzględnione
w końcowej klasyfikacji drużyn danej ligi.
15. Jeżeli na mocy przepisów Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
zawodnik uzyskał zwolnienie z klubu, po czym został potwierdzony do innego klubu, do
obliczenia jego indywidualnej KSM brane są pod uwagę wszystkie zawody, w których
zawodnik brał udział w przypadku, gdy obydwa kluby uczestniczyły w rozgrywkach tej
samej ligi. Jeżeli obydwa kluby, o których mowa w zdaniu poprzednim uczestniczyły w
rozgrywkach różnych lig, indywidualną KSM oblicza się oddzielnie dla każdej z lig i
najwyższa z obliczonych jest obowiązującą w danym sezonie indywidualną KSM
zawodnika.
16. W przypadku wypożyczenia zawodnika, do obliczenia indywidualnej KSM brane są pod uwagę
wyłącznie zawody, w których zawodnik reprezentował barwy klubu wypożyczającego.
17. Do obliczeń indywidualnych KSM zawodników nie są brane pod uwagę zawody, w których
zawodnicy brali udział jako „gość”.
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