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W jakim przypadku sędzia wyklucza zawodnika za dotknięcie taśmy?
Czy w czasie trwania wyścigu sędzia może wykluczyć zawodnika bez przerywania biegu?
Jaka jest maksymalna dopuszczona pojemność skokowa silnika motocykla żużlowego?
Czy dozwolona jest zmiana motocykla po wyjeździe z parkingu, przed upływem 2 minut
do startu?
W jaki sposób odbywa się start podczas awarii prądu na obiekcie (bandy pneumatyczne
są sprawne)?
Z jakiego materiału muszą być wykonane szprychy kół w motocyklach żużlowych?
Kiedy można zabrać motocykle z parku maszyn?
Jaką średnicę i długość powinien mieć gaźnik żużlowy od strony kolektora ssącego
(silnika)?
Czy podczas upadku w pierwszym łuku sędzia ma obowiązek powtórzyć wyścig w pełnym
składzie?
Jaką decyzję podejmie sędzia w przypadku opadów deszczu w czasie 17 wyścigu
zawodów indywidualnych i jednoczesnym braku możliwości kontynuacji tych zawodów?
Co zrobi sędzia w sytuacji, gdy zawodnik nie ma przy sobie książeczki zdrowia, jednak
wszystkie badania ma aktualne i jest zdrowy?
Jaka jest minimalna waga motocykla żużlowego?
Jakie są minimalne i maksymalne wymiary klasycznych torów żużlowych?
Zawodnik zjechał na murawę, aby uniknąć kolizji z innym, leżącym na torze zawodnikiem.
Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?
Czy dozwolone jest użycie w zawodach motocykla, który nie został zgłoszony?
Czy zawodnik po upadku na ostatnim okrążeniu może wstać i dopchnąć motocykl do
mety?
Jaki jest dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzu dla zawodnika?
Komu przysługuje prawo do składania protestów podczas zawodów?
Podaj przykład kiedy zawodnik może zostać wykluczony w czasie trwania wyścigu lub
bezpośrednio po jego zakończeniu?
W jakiej odległości od taśmy maszyny startowej powinno być ustawione przednie koło
motocykla?
Kiedy następuje zakończenie przez zawodnika biegu?
Co jest sygnałem przerwania biegu?
Zawodnik, aby uniknąć najechania na leżącego na torze zawodnika, kierując się
względami bezpieczeństwa, przekracza obydwoma kołami wewnętrzny krawężnik toru.
Czy będzie on wykluczony z biegu za tą sytuację?
Czy podczas trwania czasu ,,2 min’’ zawodnik może zmienić motocykl w sytuacji gdy zajął
on już miejsce na polu startowym?
W wyniku kolizji na tor upadli zawodnicy A i C. Leżącym zawodnikiem gości C zajął się
lekarz drużyny, natomiast zawodnik gospodarzy A natychmiast podniósł się z toru i udał
się do parkingu uznając, że nie doznał kontuzji i nie musi poddać się oględzinom
lekarskim. Czy postępowanie zawodnika A jest zgodnie z regulaminem?
Jaki fakt uważany jest za początek biegu?
Zawodnik nie będący w kontakcie z motocyklem, podniósł się z toru uruchomił motocykl
i kontynuując jazdę zdobył 1 punkt. Czy sędzia zaliczy zawodnikowi zdobyty punkt?

28. Po upadku własnym nie będąc w kontakcie z motocyklem, zawodnik podniósł się z toru
uruchomił motocykl i kontynuując jazdę zdobył 1 punkt. Czy sędzia zaliczy zawodnikowi
zdobyty punkt?
29. Po zapaleniu zielonego światła startowego zawodnik podniósł rękę, sygnalizując defekt
(np.zerwanie łańcucha) i prosi sędziego o czas 2min. Sędzia wykluczył zawodnika.
Słusznie?
30. Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu u badanego zawodnika?
31. Po zapaleniu zielonego światła startowego, dwóch zawodników jednocześnie dotknęło
przednimi kołami taśmy maszyny startowej. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?
32. W jakim przypadku zawodnik zostanie wykluczony przez sędziego w trakcie biegu?
33. Czy dozwolone jest dodawanie balastu w celu osiągnięcia minimalnego dopuszczalnego
ciężaru motocykla żużlowego?
34. Czy dozwolone jest nacinanie klocków jezdnych tylnej opony motocykla żużlowego?
35. Czy wyłącznik zapłonu jest obowiązkowy?
36. Czy wyposażenie motocykla w osłonę termiczną tłumika (nie dotyczy mini żużla) jest
obowiązkowe tylko w klasie 500 cm3?
37. W jakich zawodach motocykl o pojemności 500 cc musi być wyposażony w deflektor?
38. Czy dozwolone jest użycie tytanu? Jeżeli tak to przy których elementach?
39. Wymień części motocykla żużlowego 500cc, które nie muszą posiadać ważnej
homologacji, aby motocykl spełniał wymogi regulaminowe?
40. Jaka jest maksymalna dopuszczalna szerokość opony przedniej?
41. Podaj maksymalną dopuszczalną szerokość opony tylnej?
42. Jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość klocka opony tylnej?
43. Czy fakt, że motocykl jest bardziej agresywny zależy tylko od ustawień silnika?
44. Kiedy motocykl ma tendencję do zbyt dużego podnoszenia przedniego koła na starcie?
45. Jaka może być maksymalna pojemność motocykla żużlowego po zawodach DM I ligi?
46. Czy zawodnik, który po raz drugi w zawodach dotknie przednim kołem taśm maszyny
startowej, zostanie wykluczony do końca zawodów?
47. Ile maksymalnie kompletnych motocykli może być przypisane zawodnikowi w zgłoszeniu
do zawodów?
48. Wymień tłumiki posiadające ważną homologację FIM w 2021 roku?
49. Czy motocykl podczas zawodów PZM lub FIM, musi być wyposażony w osłonę na tylnym
kole?
50. Jaki jest rozmiar tylnego koła w klasycznym żużlu?
51. Co się dzieje po dotknięciu taśmy przez zawodnika po zapaleniu zielonego światła?
52. Jaka jest maksymalna dopuszczona pojemność skokowa silnika motocykla mini
żużlowego w rozgrywkach ogólnopolskich?
53. Co oznacza tablica „Warning” okazywana przez kierownika startu?
54. Jakiego koloru jest flaga okazywana po czwartym okrążeniu, kończąca wyścig?
55. Ile czasu ma zawodnik na ustawienie się do startu po włączeniu przez sędziego zielonego
światła?
56. Jakie są minimalne i maksymalne długości torów mini żużlowych?
57. Co oznacza okazanie czarnej flagi z tarczą w kolorze kasku zawodnika?
58. Czy zawodnik, który nie ma ważnych badań lekarskich może startować w zawodach?
59. Czy wolno wystartować na motocyklu pożyczonym od innego zawodnika, który został
zgłoszony i dopuszczony do zawodów?
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Czy zawodnik nie zgłoszony do zawodów może wziąć w nich udział?
Jaka jest minimalna waga motocykla mini żużlowego?
Co oznacza żółta chorągiewka z czarnymi, krzyżującymi się pasami?
Za czyim pośrednictwem zawodnik w zawodach IMP zgłasza protest?
Kto jest najważniejszą osobą decyzyjną w czasie trwania zawodów?
Co oznacza, że przełożenie wynosi 1 do 10.52?
Przełożenie 17.16.44.56 = 9.07. Ile wynosi przełożenie 17.14.44.49 i 18.15.44.55?
Co oznacza „moment zapłonu”?
Co to jest stopień wyprzedzenia zapłonu?
W jakim zakresie w silniku żużlowym 500 cc reguluje się zapłon?
Co to jest „stopień sprężania” wpływający na moc silnika?
Co to jest „skok tłoka”?
Jaka jest minimalna liczba stałych mocowań układu wydechowego?
Podaj minimalną i jednocześnie dopuszczalną długość gardzieli gaźnika o dozwolonej
średnicy.
Podaj maksymalną dopuszczalną pojemność silnika w żużlu klasycznym.
Maksymalna dopuszczalna ilość zaworów głowicy silnika to?
Jaka jest minimalna dopuszczalna szerokość kierownicy?
Podaj minimalną liczbę elastycznych mocowań układu wydechowego.
Czy poziom paliwa w gaźniku jest regulowany?
Jakie paliwo stosuje się do motocykla żużlowego?
Czy dysze w gaźniku motocykla żużlowego są wymienne?
Jaki jest minimalny dopuszczalny ciężar motocykla żużlowego 500cc przy kontroli
technicznej po zakończeniu zawodów?
Czy w każdych zawodach na torach żużlowych jest obowiązek używania
homologowanego deflektora?
Czy limitery obrotów są wymagane podczas wszystkich zawodów żużlowych 500cc?
Podaj liczbę obrotów, które uruchomią limiter obrotów?
Nie działa wyłącznik zapłonu. Czy motocykl taki może zostać dopuszczony do wyścigu?
Zawodnik po upadku własnym i rozłączeniu z motocyklem sprawnie wstał i kontynuuje
jazdę. Czy zostanie wykluczony z wyścigu?
Wyścig w trzyosobowym składzie. Zawodnik jadąc ostatni zanotował defekt i biegnie do
mety pchając motocykl. Ile czasu ma na ukończenie wyścigu?
Jaka jest maksymalna długość klasycznego toru żużlowego?
Nie działa maszyna startowa. Czy zawody będą kontynuowane?
Maszyna startowa nie działa. Na jaki sygnał odbędzie się start do wyścigu?
Jaką chorągiewkę pokazuje kierownik startu sygnalizując ukończenie 3 okrążenia?
Maszyna startowa i zielone światło nie działają. Na jaki sygnał odbędzie się start do
wyścigu?
Zawodnik został zdublowany. Czy może kontynuować jazdę?
Czy na torach do klasycznego żużla dopuszczony jest udział 6 zawodników w wyścigu?
Jaka jest minimalna długość klasycznego toru żużlowego?
Czy napięcie łańcuchów ma wpływ na pracę oraz zachowanie motocykla?
Czy zawodnik, który podczas wyścigu przejechał dwoma kołami wewnętrzną linie toru
zostanie wykluczony?
Co powinien zrobić zawodnik w momencie przerwania wyścigu?

99. Czy sport żużlowy podlega przepisom antydopingowym?
100. W Finale Indywidualnych Mistrzostw Polski po upadku lekarz zawodów uznaje zawodnika
za niezdolnego do dalszej jazdy. Z zawodnikiem jest jego lekarz klubowy, który uznaje
zawodnika za zdolnego. Które orzeczenie jest ważne?
101. W półfinale IMP musi zostać rozegrany bieg dodatkowy. Kto nadzoruje losowanie pól
startowych?
102. W zawodach drużynowych zawodnik zgłosił cztery motocykle. Ile motocykli może stać w
jego boksie?
103. Czy zawodnicy mogą używać biało – czarnego koloru kasku (pokrowca na kask)?
104. Przed zawodami drużynowymi u jednego z zawodników próba alkoholowa dała wynik
pozytywny. Czy może za niego startować zawodnik rezerwowy?
105. Ilu wirażowych musi pełnić funkcję podczas zawodów DMP, gdy są sprawne światła
STOP?
106. Podczas zawodów na każdym łuku jest strefa, w której nie mogą znajdować się
jakiekolwiek przedmioty lub reklamy. Ile ona wynosi?
107. Sędzia po zakończeniu biegu na powtórce TV stwierdził, że maszyna startowa podczas
startu krzywo „poszła” do góry. Czy sędzia powinien powtórzyć bieg?
108. W jakich zawodach drużynowych zawodnicy tej samej drużyny mogą zamieniać się
polami startowymi?
109. W zawodach drużynowych, Kierownik drużyny nie zgłosił zmiany w obsadzie biegów z
powodu awarii telefonu. Zawodnik mimo to wyjechał do biegu. Jaka powinna być decyzja
sędziego?
110. W jakim czasie po zawodach zawodnicy mogą zabrać motocykle z parku maszyn?
111. Ile biegów należy rozegrać w zawodach Indywidualnych 20-to biegowych, aby zostały
uznane za rozegrane?
112. Czy w czasie między wyjazdem zawodników na tor, a zapaleniem zielonego światła
dozwolona jest zmiana motocykla?
113. Podczas startu do biegu zawodnik dotknął kierownicą taśmę maszyny startowej. Czy
sędzia powinien wykluczyć tego zawodnika?
114. W biegu 3 zawodów indywidualnych wirażowy na drugim łuku zauważył, że zawodnik
przejechał dwoma kołami wewnętrzny krawężnik. Co powinien zrobić wirażowy?
115. Czy w biegu powtórzonym zawodów drużynowych zawodnik uprawniony do startu może
zmienić motocykl?
116. Według czyich dyspozycji wirażowy wykonuje swoje obowiązki?
117. Kto decyduje o przerwaniu biegu?
118. Kto decyduje o wyjeździe zawodników do kolejnego biegu w zawodach drużynowych?
119. Kto zgłasza sędziemu zmianę w Finale Mistrzostw Polski Par Klubowych?
120. W jakim czasie lekarz wydaje orzeczenie o zdolności zawodnika po upadku?
121. O której rozpoczyna się prezentacja w Polskiej Lidze Żużlowej?
122. Komu jest pokazywana tablica „OSTRZEŻENIE” przy starcie?
123. Po zakończeniu zawodów I rundy eliminacji DMPJ dwie drużyny zdobyły taką samą ilość
punktów biegowych. Jak sędzia powinien ustalić zajęte miejsca drużyn?
124. Jaką minimalną średnicę powinien mieć sworzeń uniemożliwiający wyrzucenie
zerwanego łańcucha na zewnątrz?
125. Jaka jest minimalna waga motocykla w zawodach mini żużlowych?
126. Jaka jest maksymalna odległość między przednią i tylną osią w motocyklu mini żużla?

127. Czy w zawodach mini żużlowych zawodnik może używać niehomologowanego tłumika?
128. Podczas zawodów eliminacyjnych Ligi Juniorów w grupie złożonej z 7 drużyn (tabela 21biegowa) po zakończeniu 18 biegu nad stadionem przeszła ulewa. Z powodu złego stanu
toru sędzia zakończył zawody. Wyniki ilu biegów sędzia weźmie pod uwagę ustalając
końcową klasyfikację?
129. Czy w zawodach o MPPK zawodnicy tej samej drużyny mogą zamieniać się polami
startowymi?
130. W zawodach DM I Ligi, po zakończeniu IX biegu sędzia udał się do stanowiska TV w celu
upewnienia się czy zawodnik X jechał bez deflektora. Po obejrzeniu powtórki uznał ze
zawodnik nie miał deflektora, po czym wykluczył go z biegu. Czy sędzia postąpił
prawidłowo?
131. W 5 biegu meczu o DMP kierownik drużyny zgłosił rezerwę zwykłą za zawodnika z nr 6
(zawodnik młodzieżowy). Po włączeniu zielonego światła taśmę dotknął zawodnik z nr 6.
Kierownik drużyny do powtórki zgłosił zawodnika rezerwy zwykłej z nr 7 (zawodnik
młodzieżowy). Sędzia przyjął zmianę. Czy sędzia postąpił prawidłowo?
132. Czy w zawodach o DMPJ zawodnik, który dotknął motocyklem taśmę maszyny startowej
może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego?
133. Ile mocowań do silnika i ramy musi posiadać cały układ wydechowy (rura wydechowa
razem tłumikiem)?
134. W półfinale IMP zawodnicy z numerami 1 i 2 mieli następujące zdobycze punktowe:
1 - 3,2,1,0,W po wykluczeniu w wyścigu XVII – niezdolny do dalszych startów
2 - 1,1,1,3,0
Tuż po zakończeniu XIX wyścigu nad torem rozpętała się ulewa i sędzia był zmuszony
przerwać zawody. Okazało się, że zawodnicy nr 1 i2 zdobyli po 6 punktów co daje im
miejsca 8 i 9. W jak sposób sędzia określił kolejność na tych miejscach?
135. Podaj odległość między powierzchnią tylnej opony i zakończeniem tylnego błotnika po
przekroczeniu, której w motocyklu żużlowym musi być zamontowana dodatkowa osłona
koła tylnego?
136. Ile może wynosić maksymalna odległość przeciwległej najniższej krawędzi fartucha
deflektora od powierzchni toru?
137. W X biegu Finału Złotego Kasku dochodzi do wypadku na torze. Upadają wszyscy 4
zawodnicy. Sędzia przerywa bieg. Ile wynosi przerwa na wydanie decyzji lekarza
zawodów o zdolności zawodników uczestniczących w wypadku?
138. Przed XV biegiem zawodów o DM II ligi, sędzia włączył sygnał 2 minut. W czasie ich
trwania zawodnik A wrócił się do parku maszyn i dokonał zmiany motocykla. Zawodnik A
przed upływem 2 minut zajął swoje miejsce na polu startowym, a zawodnik B uznał, że
jemu należą się kolejne 2 minuty i postanowił wrócić do parku maszyn w celu
uzupełnienia paliwa. Jaką decyzję podejmie sędzia zawodów?
139. W biegu XIX zawodów indywidualnych w miejsce zawodnika nr 3 wystartował zawodnik
rezerwowy nr 18. Zmiana ta nie została zgłoszona sędziemu. Sędzia zauważył zmianę po
zwolnieniu taśm maszyny startowej. Do biegu wystartowało czterech zawodników. Czy
wyścig zostanie zaliczony?
140. W półfinale Srebrnego Kasku (do finału awansuje 8 zawodników) na miejscach od 4 do 9
zawodnicy mają taką samą ilość punktów oraz taką samą liczbę 1,2,3 i 4-tych miejsc.
Wynik bezpośrednich biegów jest równy. Co trzeba zrobić, aby ustalić kolejność
poszczególnych zawodników?

141. Jaka jest prawidłowa średnica gardzieli gaźnika?
142. Jaka może być minimalna waga motocykla po zakończeniu ostatniego biegu zawodów
DMP?
143. Zawodnik posiadał wpis w książeczce zdrowia, że w poprzednich zawodach był niezdolny
po upadku do końca zawodów. Od tego czasu nie wykonał ponownych badań lekarskich.
Lekarz zawodów przed zawodami stwierdził, że zawodnik jest zdrowy i może wystawić
mu pozytywne zaświadczenie o stanie zdrowia. Czy na podstawie tego zaświadczenia
sędzia zawodów może dopuścić tego zawodnika do zawodów?
144. W zawodach indywidualnych na pierwszym łuku po starcie dochodzi do kolizji. Upadają
wszyscy zawodnicy. Sędzia nie ustalił winnego i nakazuje powtórzenie wyścigu w pełnej
obsadzie. Jeden zawodnik decyzją lekarza zawodów jest niezdolny do kontynuowania
zawodów. Kto powinien zastąpić tego zawodnika?
145. W półfinale IMP (do finału awansuje 8 zawodników) na miejscach od 4 do 7 zawodnicy
mają tę samą liczbę punktów oraz tę samą liczbę 1,2,3 i 4-tych miejsc. Wynik
bezpośrednich biegów jest też równy. Jaką decyzję podejmie sędzia?

