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Informacje wstępne 
 

1. W celu szybkiego i łatwiejszego przyswojenia oraz realizowania kwestii regulaminowych, przedstawiamy ich skrót w 
postaci manuala dla zawodników PGE Ekstraligi. 

2. Poniższe informacje są uzupełnione o wspólne ustalenia z październiku 2017 roku grupy negocjacyjnej w składzie: 
- Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. 
- zawodnicy reprezentowani przez Krzysztofa Cegielskiego  
- kluby PGE Ekstraligi  

3. Dokument zawiera wyciąg z zapisów, które znajdują się w następujących regulaminach i przepisach: 

• Regulamin Zawodów Motocyklowych na torach Żużlowych, 

• Regulamin Przynależności Klubowej,  

• Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem, 

• Regulamin Organizacyjny DMP (z załącznikami). 

 
Rozdział I 

Prawa zawodnika 
 

Jako zawodnik masz określone prawa, poniżej Ci je przedstawiamy:  
 
1. Możesz posługiwać się tytułem „Zawodnik Speedway Ekstraligi”. 
2. Masz prawo do terminowego otrzymywania należności finansowych zawartych w kontrakcie z Twoim klubem. 
3. Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie wymaganym przez przepisy PZM, 

opłaconego przez klub. 
4. Masz zapewnioną opiekę szkoleniowo-medyczną w trakcie zawodów i treningów. 
5. Podczas zawodów masz prawo do otrzymania określonej w regulaminie liczby identyfikatorów dla osób zatrudnionych 

przez Ciebie. 
6. Masz prawo do zwrotu kosztów przejazdu z miejsca siedziby klubu do miejsca akcji lub działania promocyjnego oraz 

zwrot kosztu noclegu, jeżeli Twoja aktywność lub działanie promocyjne trwa dłużej niż 8 godzin. 
7. Masz możliwość odmowy udzielania wywiadów TV bezpośrednio po upadku i przed biegiem, w którym startujesz. 
8. Masz prawo do zaparkowania swojego busa na parkingu klubowym w dniu zawodów.  
9. Możesz eksponować bidon z napojami, puszkę lub napoje w innych opakowaniach podczas konferencji prasowej i 

udzielania wywiadów. 
10. Masz prawo do kontaktu z sędzią podczas zawodów. 
11. Masz prawo do podpisywania umów z indywidualnymi sponsorami na zasadach określonych w regulaminach. 
12. W sprawach spornych z klubem możesz wystąpić do Speedway Ekstraligi. 
13. Masz prawo do otrzymania plastronu klubowego na treningi i sparingi przed sezonem. 
14. Masz prawo uczestniczyć w przedsezonowych treningach swojego klubu w indywidualnym kevlarze pod warunkiem 

założenia obowiązującego plastronu klubowego. 
15. Masz prawo do uczestniczenia przy wszystkich procedurach dotyczących Twojego motocykla w trakcie zawodów. 
16. Możesz korzystać z kołnierza ochronnego na zasadach określonych w regulaminach. 
17. Możesz wystąpić w zawodach towarzyskich w barwach innego klubu tylko za pisemną zgodą macierzystego klubu. 
18. Możesz zmienić barwy klubowe w trakcie sezonu na zasadach określonych w regulaminie. 
19. Masz prawo do podpisania kontraktu z klubem na maksymalnie 6 lat. 
20. Od daty ostatniej imprezy kalendarzowej objętej kończącym się kontraktem, zgodnie z regulaminem, masz prawo do 

prowadzenia rozmów z innym klubem w przedmiocie zmiany barw klubowych. 
21. Masz prawo, przy wyrażeniu zgody przez Twój klub, do prowadzenia rozmów handlowych o kontrakcie z innym 

klubem w okresie ustalonej przynależności klubowej, zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

22. W ramach regulaminowego limitu lig w jednym sezonie masz prawo do występowania łącznie w nie więcej niż czterech 
ligach.  

23. Masz prawo do jednostronnego odstąpienia od kontraktu, gdy wynagrodzenie lub zasady obliczania wynagrodzenia 
nie obejmują całości okresu obowiązywania kontraktu i strony nie uzgodnią warunków finansowych na kolejny sezon 
rozgrywkowy, a złożona przez klub do 31 października danego roku propozycja wynagrodzenia na sezon następny 
jest niższa niż wynagrodzenie, jakie otrzymywałeś w poprzednim sezonie.  

24. Masz prawo do otrzymania od klubu przy podpisywaniu kontraktu wszystkich regulaminów klubowych. 
25. Masz prawo do wglądu w dokumenty kontraktowe złożone w SE.  
26. Masz prawo złożenia do swoich dokumentów kontraktowych oryginału każdego dokumentu, który dotyczy Twojego 

wynagrodzenia w klubie. 
27. Masz prawo wnioskować do SE o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich 

zobowiązań, w szczególności zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia. Wniosek może być złożony w przypadkach 
określonych w regulaminie. 

28. Masz prawo do wypożyczenia do innego klubu po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie.  
29. Możesz odwołać się od decyzji klubu lub PZM / SE podjętych na mocy regulaminu w terminie 14 dni od daty ich 

podjęcia. 
30. Masz prawo odkupić od klubu powierzchnie reklamowe na wyposażeniu osobistym, osłonach motocykla i motocyklu, 

które określa Karta Powierzchni Reklamowych. 
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31. Masz prawo do zwolnienia z uczestnictwa w konferencji prasowej po zawodach, gdy zostaniesz wytypowany do 
kontroli antydopingowej, a przewodniczący zespołu kontrolującego nie wyrazi zgody na Twoje uczestnictwo w tej 
konferencji.  

32. Możesz uczestniczyć w rundzie honorowej po zawodach wykonywanej na motocyklu, gdy jesteś ubrany w pełny strój 
zawodniczy.  

33. Jako polski zawodnik młodzieżowy masz prawo występować jako „gość junior” w zawodach DMP II Ligi na warunkach 
określonych w regulaminie. 

34. Masz prawo do umieszczenia na stronie www Twojego klubu odnośnika do Twojej strony www.  
35. Masz prawo odmowy uczestniczenia w organizowanych przez SE i PZM konferencjach prasowych, o ile koliduje to z 

kalendarzem Twoich startów. 
36. Masz prawo do udziału we wszelkiego rodzaju imprezach publicznych organizowanych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że musisz poinformować swój klub o takim zamiarze. 
37. Jako młodzieżowiec do lat 21 możesz zawrzeć z klubem kontrakt amatorski, mając prawo do tego, że klub pokryje 

wszelkie wydatki związane z Twoim szkoleniem, startami i utrzymaniem w danym sezonie. 
38. Jeżeli nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie przez klub karą, poinformuj o tym klub i SE na piśmie. Wówczas klub 

jest zobowiązany do złożenia sprawy przed Trybunałem PZM i klub musi udowodnić ci, że naruszyłeś kontrakt. 
39. Masz prawo do bezpłatnego treningu, o ile trening jest przygotowaniem do meczu i odbywa się na terenie stadionu 

klubu, a nie na obcym obiekcie. 

 
 

Rozdział II 
Obowiązki zawodnika 

 
Jako zawodnik masz określone obowiązki, poniżej Ci je przedstawiamy: 

1. Nie możesz podejmować żadnych działań, które mogłyby narazić na szkodę lub utratę dobrego imienia klubu, 
trenerów, kolegów z drużyny, pracowników klubu, działaczy, sędziów, PZM, GKSŻ oraz SE.  

2. Nie możesz ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących realizacji Twojego kontraktu. 
3. Musisz prowadzić sportowy tryb życia, nie możesz podejmować przedsięwzięć o charakterze sportowo-

rozrywkowym (w szczególności w ramach sportów ekstremalnych) powodujących zwiększone ryzyko urazowości. 
4. Musisz stawiać się na zawody z dokumentami uprawniającymi Cię do startu. Nie zapominaj o nich! Pamiętaj, aby 

niezwłocznie powiadamiać klub o utracie jakiegokolwiek dokumentu powodującego niemożność startu w zawodach 
- dbaj o ich ważność i aktualizację. 

5. Na zawody stawiaj się na minimum 120 min. przed zaplanowanym terminem ich rozpoczęcia z minimum dwoma 
odpowiednio przygotowanymi motocyklami oraz wyposażeniem osobistym zgodnym z wymogami FIM, FIM Europe, 
PZM i SE. 

6. Wykonuj wszystkie polecenia organizatora w trakcie prezentacji przed zawodami. 
7. Zachowuj w czystości powierzchnie reklamowe na motocyklu i stroju. 
8. Przestrzegaj ustalonego przez klub harmonogramu i sposobu przygotowania się do sezonu oraz poszczególnych 

zawodów i uzgadniaj z klubem wszelkie aktywności fizyczne służące do indywidualnego przygotowania się do 
sezonu. 

9. Umieść na swojej stronie internetowej odnośnik do strony klubowej i strony SE w formie baneru, bo przecież w tej 
lidze występujesz. 

10. Poddawaj się w każdym czasie badaniom lekarskim i zaleceniom lekarza wskazanego przez klub lub SE. Konsultuj 
z lekarzem uzgodnione z klubem sposoby leczenia i rehabilitacji Twoich kontuzji i urazów. Dbaj o swój stan zdrowia, 
zbyt wczesny powrót do startów po odniesionej kontuzji nie jest wskazany, konsultuj to z lekarzem. Dostarczaj 
klubowi na jego żądanie dokumentację medyczną. 

11. Uzgadniaj zawsze z klubem i SE zasady produkcji i dystrybucji gadżetów oraz pamiątek na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdy występujesz na nich w odzieży lub kombinezonie ligowym z Polski. 

12. Nie możesz uczestniczyć osobiście ani za pośrednictwem jakichkolwiek osób trzecich w zakładach wzajemnych 
lub innej działalności bukmacherskiej polegającej na obstawianiu wyników zawodów żużlowych. Dotyczy to też 
osób z Twojego teamu oraz Twoich bliskich, a także bliskich osób z Teamu, a więc np. brata czy siostry Twojego 
mechanika lub menedżera. 

13. Bądź gotowy do biegu zgodnie z programem zawodów i ustawiaj się na swoim miejscu w polu 
ustawienia zawodników. Nie musisz tego robić, gdy startujesz bieg po biegu oraz w przypadku powtórzenia biegu. 

14. Pamiętaj, że odpowiadasz dyscyplinarnie i finansowo za zachowanie i ewentualne szkody powstałe podczas 
zawodów, treningów oraz na terenie obiektów klubu wyrządzone przez osoby z Twojego zespołu oraz osoby przez 
nie zaproszone. Musisz podać klubowi imienny wykaz osób przez Ciebie zatrudnionych. Ubezpiecz ich od NW.  

15. Po godzinie 20.00 dnia poprzedzającego dzień zawodów nie możesz rozmawiać przez telefon z osobami 
odpowiedzialnymi w SE za prowadzenie rozgrywek. Z sędzią i komisarzem toru nie możesz rozmawiać przez 
telefon w czasie od wyznaczenia ich do pełnienia funkcji w tych zawodach do czasu podpisania protokołu zawodów.  

16. Masz obowiązek wystawienia wszystkich faktur w terminie 30 dni od daty zakończenia sezonu. Inaczej nie będą 
one uwzględnione w procesie licencyjnym danego klubu.  

17. Masz obowiązek zawarcia we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia asekuracyjnego z tytułu uprawiania 
sportu żużlowego, 
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Obowiązki reklamowe, które są związane z Tobą i Twoim teamem oraz motocyklem, odzieżą i osprzętem: 

1. Zasady podziału powierzchni reklamowych na wyposażeniu zawodnika, obowiązują wyłącznie w sezonach 2018 i 

2019. Zasady podziału na sezon 2020 i kolejne zostaną ustalone do 30.09.2019.  

2. Pamiętaj, że wszelkie Twoje ustalenia dotyczące powierzchni reklamowych z klubem wykraczające poza sezon 
2019 nie będą respektowane.  

3. Nie możesz malować kasku oraz naklejać na nim jakichkolwiek nalepek w miejscach przeznaczonych dla 
ekspozycji koloru pokrowca i kasku. Stosuj regulaminową kolorystykę kasków. 

4. Poniżej możesz zobaczyć, jakie powierzchnie reklamowe może odsprzedać Ci klub. Są to powierzchnie na 
wyposażeniu osobistym, osłonach motocykla i motocyklu z Karty Powierzchni Reklamowych. 
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5. Stroje Twojego teamu: 
a) muszą być jednolite dla całej drużyny 
b) nikt nie zabrania Twoim mechanikom noszenia krótkich spodni, ale pamiętaj, żeby cały team stosował jednolity 
 strój: albo spodnie długie, albo krótkie 
c) Twój team i Ty nie możecie używać odzieży z kapturem, ponieważ zasłaniają one logotypy sponsorów  

 

 
6. Pamiętaj, że na żądanie klubu jesteś zobowiązany do przedłożenia listy sponsorów indywidualnych w celu uzyskania 

akceptacji klubu na ich ekspozycję. 
7. W PGE Ekstralidze drużyny występują w jednakowych kombinezonach, ich wzór zatwierdza SE. 
8. Klub musi zapewnić Ci na sparingi i treningi przedsezonowe plastron, o ile nie masz kevlaru klubowego 

zatwierdzonego na dany sezon przez SE. Plastronu używaj podczas wszelkich kontaktów z mediami przed, podczas 
oraz po sparingach i treningach przedsezonowych. Możesz wykorzystywać podczas sparingów i treningów 
przedsezonowych kevlar używany w rozgrywkach DMP w poprzednim sezonie.   

9. W trakcie sezonu musisz korzystać na treningach lub sparingach wyłącznie z kevlaru klubowego zatwierdzonego na 
dany sezon przez SE.  

10. Musisz pokryć koszty produkcji kevlaru i osłon pomniejszone o kwotę 3.500 zł netto, przy czym po zakończonym 
sezonie przekażesz ten kevlar do klubu.  

11. Podczas prezentacji przed zawodami i ceremonii dekoracji medalowej nie możesz mieć założonego kołnierza 
ochronnego, jak również innych dodatkowych elementów np. szalik klubowy, flaga, bidon z napojem (puszka lub inne 
opakowanie). 

12. Kiedy zdejmujesz w trakcie zawodów górną część kevlaru pamiętaj, aby posiadać pod spodem koszulkę/podkoszulkę 
z logotypami identycznymi jak na zdjętym kevlarze.  

13. Udzielaj zawsze wywiadów dla telewizji na tle ścianki do wywiadów TV. 
14. W trakcie wywiadów TV oraz w trakcie konferencji prasowej zdejmuj kołnierz ochronny. W przerwach pomiędzy 

biegami nie musisz tego robić. 
15. Zawartość reklamowa Twojego kołnierza ochronnego musi być zgodna z wyglądem reklamowym zatwierdzonym 

przez SE. 
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16. Ty i osoby z Twojego teamu jesteście zobowiązani do występowania w stroju (spodnie, koszula kurtka, czapka) 
określonym przez klub przed i po zawodach. Klub zamawia stroje dla teamu w imieniu zawodnika i ma prawo 
obciążyć Cię rynkową kwotą całkowitego kosztu produkcji tych strojów.  

17. Jesteś zobowiązany umieścić nazwy sponsorów - SE na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych 
lub zarządzeniach SE lub PZM - na ubiorze i sprzęcie podczas wszystkich zawodów ligowych oraz o nagrody 
PZM/SE w trakcie sezonu. 

18. W przypadku otrzymania zaproszenia, jesteś zobowiązany do uczestniczenia w Gali PGE Ekstraligi z okazji 
zakończenia sezonu żużlowego. 

19. Nie lekceważ mediów. Po meczu musisz pozostać do dyspozycji klubu oraz mediów w boksie zawodniczym w 
parku maszyn, przez okres co najmniej 30 min.  

20. Jesteś zobowiązany do umieszczenia logotypu rozgrywek PGE Ekstraligi na cover photo na profilu Facebook, 
Twitter, oraz na oficjalnej stronie www (jeżeli posiadasz oficjalne profile i stronę internetową). 
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21. Jesteś zobowiązany do umieszczenie logotypu rozgrywek PGE Ekstraligi o szerokości nie mniejszej niż 40 cm na górze 

tylnych, lewych drzwi samochodu wykorzystywanego do transportu motocykli, będącego w Twojej dyspozycji. Zobacz, 

jak powinno to wyglądać.  

 

                             
 
Dopuszczalne są obie wersje: kolorowa i monochromatyczna (w zależności od koloru samochodu ciemna lub biała) 
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22. Jesteś zobowiązany do umieszczenia na gadżetach oraz pamiątkach dystrybuowanych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej logotypu rozgrywek PGE Ekstraligi w przypadku, gdy korzystasz tam ze swojego wizerunku ligowego (w 

kevlarze lub odzieży).  
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23. Jesteś zobowiązany do umieszczenie banneru aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (Ekstraliga App) na stronie głównej swojej 

oficjalnej strony internetowej z aktywnym linkiem do pobrania aplikacji: https://speedwayekstraliga.pl/spolka-

ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/ (jeżeli posiadasz oficjalną stronę internetową). Preferowaną lokalizacją 

logotypu jest nagłówek serwisu – zobacz, jak powinno to wyglądać. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://speedwayekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/
https://speedwayekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/
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Działania promocyjne z Twoim udziałem. 

1. Jesteś zobowiązany do uczestniczenia w organizowanych przez SE i PZM konferencjach prasowych w trakcie 

sezonu, o ile nie koliduje to z kalendarzem Twoich startów. 

2. Podczas Gali PGE Ekstraligi musisz być obecny przez min. 3 godziny, jedziesz na nią na swój koszt, jesteś 
zobowiązany do uczestnictwa w Gali w jednolitym garniturze i koszuli klubowej. 

3. Do 6 razy w sezonie bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie i miejscu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej powinieneś uczestniczyć w akcjach i działaniach promocyjnych: do 3 razy wskazanych przez SE i do 3 
razy wskazanych przez PZM. Koszty dojazdu i noclegu zwraca SE/PZM. 

4. Do 4 razy w roku, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie i miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
powinieneś uczestniczyć w akcjach i działaniach charytatywnych, np.: wizyta w domu dziecka, zbiórki 
charytatywne: do 2 razy wskazanych przez SE i do 2 razy wskazanych PZM. Koszty dojazdu i noclegu zwraca 
SE/PZM. 

5. Raz w miesiącu jesteś zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przedsięwzięciach promocyjnych 
prowadzonych przez klub oraz SE lub PZM, o ile zostaniesz na nie zaproszony. Przedsięwzięcia te nie mogą 
kolidować z Twoim kalendarzem startów.  

 
Twoja nieobecność na zawodach oraz w trakcie działań marketingowych, promocyjnych i charytatywnych. 

6. Nieobecność z powodu choroby w zawodach ligowych lub innych zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM 
/ SE oraz w obowiązkowych treningach będzie usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku przedłożenia 
wymaganego przepisami zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie powinieneś dostarczyć do siedziby klubu 
najpóźniej następnego dnia licząc od daty jego wystawienia.  

7. W przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w dniu zawodów, pamiętaj o niezwłocznym zawiadomieniu o 
zaistniałej sytuacji menedżera, kierownika lub trenera drużyny. 

8. Twoja nieobecność z powodu choroby w trakcie działań marketingowych, promocyjnych lub charytatywnych w 
terminach określonych przez SE / PZM zostanie usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku przedłożenia 
zwolnienia lekarskiego na co najmniej jeden dzień przed terminem i musi obejmować okres co najmniej 15 dni, w 
którym zawiera się data planowanego działania.  

9. Na żądanie SE masz obowiązek dostarczenia pełniej dokumentacji medycznej będącej podstawą wystawiania 
zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niedostarczenie dokumentacji medycznej w 
terminie, będzie traktowane jako niedostarczenie przez Ciebie prawidłowego zwolnienia tj. jako nieobecność 
nieusprawiedliwiona. 

 
Rozdział III 

Schemat dnia meczowego 
 

W dniu meczowym pamiętaj, że: 
 

1. Powinieneś pojawić się na stadionie najpóźniej na 120 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów. 
2. Od momentu przyjazdu na stadion Ty i Twój team musicie być przez cały czas ubrani  

w obowiązujące stroje klubowe, aż do 30 min. po zakończeniu zawodów.  
3. Przed zawodami i w czasie zawodów jesteś zobowiązany do udzielania wywiadów telewizji obsługującej mecze 

PGE Ekstraligi oraz innym telewizjom na tle oficjalnej ścianki do wywiadów TV znajdującej się w parku maszyn. 
Musisz być ubrany w zapięty strój klubowy. Możesz podczas takiego wywiadu eksponować bidon, puszkę lub inne 
opakowanie z napojem. Nie musisz zgodzić się na wywiad, gdy startujesz w następnym biegu lub kiedy jesteś po 
upadku. Pamiętaj: sprawozdawcy telewizyjni są na zawodach w pracy podobnie jak Ty – współpracujcie ze 
sobą. 

4. Przebywając w boksie Ty ani Twój team nie możecie naklejać na ścianki reklamowe jakichkolwiek materiałów 
zasłaniających logotypy sponsorów, w tym w szczególności programu zawodów. 

5. Możesz wejść na nie dłużej niż 10 min. razem ze swoim teamem i drużyną na tor w czasie do 40 min. przed 
godziną rozpoczęcia zawodów. 

6. W prezentacji przed zawodami oraz ceremonii dekoracji medalowej bierzesz udział w zapiętym kevlarze klubowym 
i nie możesz mieć założonego kasku, kołnierza ochronnego, jak również nie możesz eksponować bidonów z napojami 
oraz jakichkolwiek innych dodatkowych elementów np. szalik klubowy, flaga, itp.  

7. Jeżeli w trakcie zawodów zdejmiesz górną część kevlaru, powinieneś pod kevlarem posiadać 
koszulkę/podkoszulkę z logotypami identycznymi jak na zdjętym kevlarze. 

8. Powinieneś przed wyjazdem do biegu ustawić się ze swoim motocyklem na swoim miejscu w polu 
ustawienia zawodników. Nie musisz tego robić jeżeli startujesz bieg po biegu, a także w przypadku biegu 
powtórzonego. 

9. Nie wolno Ci jeździć motocyklem po murawie i pozostawiać motocykla na murawie. 
10. Jesteś zobowiązany do pozostawania w parku maszyn do dyspozycji mediów w kevlarze lub stroju klubowym przez 

30 min. od zakończenia ostatniego biegu zawodów. Jesteś zobowiązany do udzielania po zawodach wywiadów 
mediom na tle oficjalnej ścianki do wywiadów TV znajdującej się w parku maszyn.  

11. Jeżeli zostaniesz wytypowany przez kierownika drużyny, musisz uczestniczyć w konferencji prasowej po meczu 
w zapiętym kevlarze (możesz eksponować na konferencji bidon z napojem), a po jej zakończeniu powinieneś wrócić 
do parku maszyn i być nadal dyspozycji mediów do 30 min. po zakończeniu ostatniego biegu. 

 
 

 



Manual dla zawodników PGE Ekstraligi 

 
Rozdział IV 

Zgoda na starty w zawodach 
 
W towarzyskich zawodach międzynarodowych (tzn. takich, w których startuje co najmniej jeden zawodnik zagraniczny 
– i są zgłoszone do FIM lub FIME) zawodnicy: 
a)  krajowi PGE Ekstraligi muszą posiadać pisemną zgodę: 

- klubu macierzystego według ustalonego wzoru (okazaną na zawodach i uprzednio przesłaną do Speedway Ekstraliga), 
- biura Speedway Ekstraliga, 

b)  obcokrajowcy, którzy mają ważną umowę kontraktową z klubem PGE Ekstraligi, muszą posiadać pisemną zgodę: 
- klubu macierzystego według ustalonego wzoru (okazaną na zawodach i uprzednio przesłaną do Speedway Ekstraliga), 
- swojej FMN (okazaną na zawodach i uprzednio przesłaną do podmiotu zarządzającego) 
- biura Speedway Ekstraliga, 

 
 

Rozdział V 
Lista substancji i metod zabronionych w 2018 roku – Światowy Kodeks Antydopingowy 

 
W dniu 12.03.2018 Ekstraliga Żużlowa i Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) podpisały w Warszawie umowę. 
Na jej mocy od sezonu 2018 w PGE Ekstralidze przeprowadzonych zostanie około 60 badań antydopingowych wśród 
zawodników. W ciągu 96 godzin od przeprowadzenia pojedynczego badania znane będą jego wyniki.  
 
Wykaz substancji i metod zabronionych obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku  znajduje się na stronie Polskiej 
Agencji Antydopingowej (POLADA):  https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2017/11/Lista-substancji-i-
metod-zabronionych-2018_PL.pdf 

 

 
 
 
 

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad oraz dbanie o pozytywny 

wizerunek rozgrywek PGE Ekstraligi. 
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