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REGULAMIN CYKLU SPEEDWAY BEST PAIRS 2019 

 
ROZDZIAŁ 1 - Zapisy drużyn 

 
1. Do zawodów może zgłosić się dowolna ilość drużyn. 
2. Drużynę do zawodów może zgłosić tylko jej kapitan (K). 
3. Kapitan, który zgłasza swoją drużynę do zawodów zobowiązuje się do wzięcia przez drużynę 

udziału we wszystkich trzech (3) zawodach z cyklu SBP. 
4. Drużyna powinna mieć swoją unikatową nazwę np. Lion's Power©. 
5. Drużyna powinna składać się z dwóch (2) zawodników podstawowych. 
6. Drużyna może (lecz nie musi) posiadać trzeciego zawodnika (rezerwowego). 
7. Po wysłaniu wiadomości zostanie ona rozpatrzona tak szybko jak tylko to możliwe. 
 
 
Kapitan, który chce zgłosić swoją drużynę, może tego dokonać poprzez: 

● Formularz zgłoszeniowy (Link) 
● Wiadomość email na adres ligi-zuzlowe@gmail.com według klucza: 

 
Temat: SBP2019 - [nazwa_drużyny] 
Treść wiadomości: 
 
Nazwa drużyny: [nazwa_drużyny] 
Kapitan: [nick] 
Zawodnicy:  
[zawodnik_1] - [link do profilu na steam] 
[zawodnik_2] - [link do profilu na steam] 
[rezerwowy] - [link do profilu na steam] 
 
Ankieta: 

1. W jakich dniach i godzinach twoja drużyna będzie w stanie stawić się na zawodach: 
a. pon - pt (20-22) 
b. sob - nd (20-22) 
c. inne 

2. Na jakich torach ma odbywać się cykl SBP? 
a. Warszawa 
b. Tampere 
c. Praga 
d. Cardiff 

http://xn--ligi-ulowe-mjcb.pl/best-pairs-2019/
mailto:ligi-zuzlowe@gmail.com
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e. Daugavpils 
f. Malilla 
g. Horsens 
h. Gorzów 
i. Krsko 
j. Sztokholm 
k. Toruń 
l. Melbourne 

 
przykładowo: 
 
Temat: SBP2019 - Fogo Power 
Treść wiadomości:  

 
Nazwa drużyny: Fogo Power 
Kapitan: Emil Sayfutdinov 
Zawodnicy: 
1. Emil Sayfutdinov - https://steamcommunity.com/id/emilsayfutdinov 
2. Jarosław Hampel - https://steamcommunity.com/profiles/jaroslawhampel 
3. Piotr Pawlicki - https://steamcommunity.com/profiles/piotrpawlicki 

 
Ankieta: 
W jakich dniach i godzinach twoja drużyna będzie w stanie stawić się na zawodach: 
W niedziele o 21:00 
Na jakich torach ma odbywać się cykl SBP? 
Toruń, Gorzów i Malilla 

 
 

8. Każdy kapitan, który zgłosił swoją drużynę do zawodów dostanie wiadomość zwrotną z 
decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu jego drużyny. Jeżeli jego drużyna dostanie się do cyklu to w 
treści wiadomości podany będzie link do listy drużyn, które wezmą udział w zawodach. 

9. O tym, która drużyna dostanie się do cyklu zadecyduje organizator (PARO) 
10. O tym, jakie drużyny dostały się do cyklu będziemy informować na naszej stronie 

ligi-żużlowe.pl oraz na facebooku.   
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ROZDZIAŁ 2 - Format cyklu SBP 
 

I. Organizatorem cyklu Speedway Best Pairs jest zarząd LŻ. 
II. Cykl SBP składa się z trzech osobnych zawodów (3). 

III. Każde z trzech zawodów odbywają się na innym torze i w innym terminie. 
IV. O tym kiedy i na jakim torze odbędą się zawody decyduje zarząd LŻ. 
V. W zawodach bierze udział 7 drużyn zgłoszonych do cyklu SBP. 

VI. Zawody wygrywa drużyna, która zwycięży w finale tych zawodów. Drużyny, które zajmą 
pozostałe miejsca otrzymają punkty w tabeli generalnej całego cyklu SBP. (rozdział 3, pkt. B.4 
i B.5). 

VII. Zwycięzcą cyklu SBP zostanie drużyna, która po trzech turniejach zgromadzi największą ilość 
punktów w klasyfikacji generalnej. W przypadku równej ilości punktów - zadecyduje bieg 
dodatkowy. 

 
 

ROZDZIAŁ 3 - Format zawodów 
 

I. Zawody składają się z dwóch części: 
A. Część zasadnicza - 21 biegów (każdy z każdym). 

1. W każdym biegu bierze udział 4 zawodników (po dwóch z każdej drużyny) 
2. Pierwszy zawodnik na mecie otrzyma 3 punkty, drugi - 2, trzeci - 1, a ostatni - 0. 
3. Punkty zawodników z jednej drużyny sumują się tworząc wynik biegu. 
4. Punkty, które drużyna zdobyła w biegu wpisywane są do tabeli zawodów. 
5. Po 21 biegach, część zasadniczą wygrywa drużyna, która zdobyła najwięcej 

punktów. 
6. Część zasadnicza, odbywa się według tzw. programu zawodów: 

 
Legenda: 
Bieg - numer biegów 
TOR A,B,C,D - numery startowe zawodników 

 
 

BIEG:  TOR A  TOR B  TOR C  TOR D 

1  1  3  2  4 

2  5  7  6  8 

3  9  11  10  12 

4  13  1  14  2 
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5  3  5  4  6 

6  7  9  8  10 

7  13  11  14  12 

8  1  5  2  6 

9  7  3  8  4 

10  9  13  10  14 

11  11  1  12  2 

12  3  9  4  10 

13  5  11  6  12 

14  13  7  14  8 

15  1  9  2  10 

16  11  3  12  4 

17  5  13  6  14 

18  7  1  8  2 

19  3  13  4  14 

20  9  5  10  6 

21  11  7  12  8 

 
 

B. Część finałowa - po części zasadniczej drużyny z miejsc 1-4 rozpoczynają walkę w 
dwóch biegach półfinałowych.  

1. W pierwszym półfinale (bieg 22) bierze udział zwycięzca części zasadniczej, który 
wybiera sobie przeciwnika z miejsc 2-4 (kolor kasków jako pierwszy wybiera 
zwycięzca). 

2. W drugim półfinale (bieg 23) biorą udział pozostałe dwie drużyny z miejsc 2-4. 
(kolor kasków jako pierwsza wybiera drużyna, która zajęła wyższe miejsce w 
części zasadniczej). 

3. W finale (bieg 24) biorą udział drużyny, które wygrały swoje półfinały (w 
przypadku wyniku 3:3 zwycięzcą biegu jest drużyna, która uzyskała bonus (czyli 
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jej zawodnicy zajęli drugie i trzecie miejsce na mecie). Kolory kasków w finale jako 
pierwsza wybiera drużyna, która ma więcej punktów po części zasadniczej i po 
półfinałach. 

4. Drużyna, która zwycięży w finale wygrywa całe zawody i dostaje 10 punktów w 
tabeli generalnej całego cyklu SBP. 

5. Reszta drużyn otrzyma w tabeli generalnej  kolejno: 
a) 2 miejsce - 8 pkt, 
b) 3 miejsce - 6 pkt, 
c) 4 miejsce - 4 pkt, 
d) 5 miejsce - 2 pkt, 
e) 6 miejsce - 1 pkt, 
f) 7 miejsce - 0 pkt. 


