
KOMUNIKAT PGE EKSTRALIGI - 38/2020

z dnia 26.08.2020

1. Decyzja weryfikacyjna z dnia 25.08.2020

Na podstawie § 2 ust 3. Regulaminu Komisji Orzekającej Ligi w związku z art. 102 RSŻ na wniosek Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o  z dnia 
24.08.2020 Komisja Orzekająca Ligi na swym posiedzeniu w dniu 25.08.2020 po dokonaniu analizy dokumentacji związanej z meczem 11 rundy 
DMP zaplanowanego na dzień 21.08.2020 w Częstochowie pomiędzy drużynami PGE Ekstraligi ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa i MOJE 
BERMUDY STAL Gorzów Wielkopolski, którego organizatorem był klub Włókniarz Częstochowa SA zważywszy, że:

- zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 RSŻ organizator zawodów musi przygotować regulaminowo tor do odbioru i utrzymywać go we właściwym 
stanie przez cały czas treningu i zawodów,
- zgodnie z treścią art. 402 ust. 4. RSŻ organizator zobowiązany jest zgłosić do Głównej Komisji Sportu Żużlowego (dalej: GKSŻ),  a także do 
Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. w zakresie zmian infrastruktury w przypadku klubów zamiar przeprowadzenia prac na torze lub obiekcie z 
wyszczególnieniem ich zakresu oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia oraz postępować zgodnie z procedurą opisaną w w/w przepisie 
(uzyskanie zgód, decyzja podmiotu zarządzającego co do konieczności przeprowadzonej wobec modyfikowanego toru procedury 
weryfikacyjnej lub licencyjnej itd.),
- zgodnie z treścią art. 403 ust. 1 RSŻ tor nie może być używany do zawodów i treningów, dopóki nie będzie zbadany przez weryfikatora i 
licencjonowany przez GKSŻ,
- zgodnie z treścią Załącznika do Regulaminu Torów – Załącznik A Cześć I Zasady przygotowania Toru do zawodów pkt 1 organizator jest 
zobowiązany do uwzględnienia prognoz pogody na 96, 72, 48 i 24 godziny przed godziną zawodów oraz panujących rzeczywistych warunków 
atmosferycznych w dniach poprzedzających dzień meczu, a w szczególności na 72, 48, 24 i 12 godzin przed godziną zawodów i realizuje taki 
sposób przygotowania toru w oparciu na najbardziej niekorzystną prognozę, aby rozegranie zawodów było jak najbardziej prawdopodobne,
- zgodnie z art. 714 ust. 5 RSŻ Jeżeli klub gospodarz oświadczy na piśmie, że nie zorganizuje zawodów w dacie kalendarzowej, podmiot 
zarządzający zweryfikuje wynik meczu jako walkower dla drużyny przeciwnika tego klubu,
biorąc pod uwagę, że

- w dniach 14.08-16.08.2020 organizator podjął prace na torze polegające na dosypaniu nawierzchni, które nie zostały zgłoszone i uzgodnione z 
GKSŻ zgodnie z art. 402 ust. 4 RSŻ, i tym samym nie zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną na tą okoliczność w Regulaminie 
Torów,
- w dniach 18.08.2020 i 19.08.2020 wystąpiły opady deszczu, które przemoczyły tor ze świeżo dodanym dodatkowym materiałem w takim 
stopniu, że pomimo panujących upałów w dni poprzedzające przedmiotowe zawody  tj. w dniu 20.08.2020 oraz w dniu samych zawodów, a 
także pomimo prowadzonych prac naprawczych tor był nadmiernie przemoczony, „plastelinowaty” i w konsekwencji nie nadawał się do 
przeprowadzenia zawodów, czego skutkiem był brak jego odbioru do zawodów przez sędziego zawodów w regulaminowym czasie odbioru toru 
przed zawodami,
- organizator nie uwzględnił prowadząc prace torowe  w dni poprzedzające przedmiotowe zawody możliwości wystąpienia opadów deszczu, do 
czego był regulaminowo zobowiązany, a  co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości zorganizowania zaplanowanych zawodów i 
konieczności ich odwołania przez sędziego zawodów,
- konsekwencją przeprowadzenia niezgłoszonych prac torowych  jest, zgodnie z art. 402 ust. 4 RSŻ, zawieszenie licencji toru z momentem 
podjęcia tychże prac do czasu ponownej  weryfikacji toru co oznacza, że w dniu zawodów z własnej winy organizator nie dysponował torem 
posiadającym aktualną weryfikację  oraz licencję co jest niezbędne do zorganizowania zawodów,
- wyznaczony na podstawie art. 28 ust. 5 RSŻ przez organizatora kierownik zawodów złożył sędziemu w dniu zawodów oświadczenie na piśmie, 
że do g. 21.00 nie jest w stanie przygotować toru do zawodów, co jest równoznaczne z wypełnieniem przesłanek określonych w art. 714 ust. 5 
RSŻ tj. że nie ma możliwości zorganizowania zawodów przez organizatora w dniu 21.08.2020,
postanawia:
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zweryfikować mecz pomiędzy drużynami ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL Gorzów jako walkower na korzyść 
drużyny gości i ustalić wynik w ten sposób, że:

- ustalić wynik meczu w małych punktach na 0:40 dla drużyny MOJE BERMUDY STAL Gorzów,

- przyznać 2 punkty meczowe plus oraz 1 punkt bonusowy dla drużyny MOJE BERMUDY STAL Gorzów.

Od decyzji weryfikacyjnej przysługuje na podstawie art. 104 RSŻ odwołanie do Trybunału Związku złożone za pośrednictwem Ekstraliga 
Żużlowa sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

/-/ Wojciech Stępniewski 
Prezes Zarządu

/-/ Ryszard Kowalski 
Wiceprezes Zarządu

Dokument wygenerowano 26.08.2020, 12:13 w aplikacji Karty Meczów. W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym dokumencie, prosimy o kontakt z Ekstraliga Żużlowa sp z 
o.o., ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, office@speedwayekstraliga.pl, +48 52 583 00 05.
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