
Zasady uczestnictwa 
 
Organizatorem zawodów jest Steel Hook CARP TEAM Stalowa Wola oraz WKS Sanger 
Janów Lubelski, które mają decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z 
przebiegiem zawodów zgodnie z regulaminem imprezy. 
 
Organizatorzy zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany, terminu organizacji zawodów, o 
zmianach terminu zawodów uczestnicy będą poinformowani najpóźniej 14 dni przed 
zawodami. 
 
 Biorący udział w zawodach pod nazwą: Wschodnia Potyczka Teamów 2011, są zobowiązani 
do przestrzegania regulaminu, pod rygorem wykluczenia z zawodów. 
 
 Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe 
drużyny. Przyjmowanie zgłoszeń do 15 maja  2011 roku, bądź do wyczerpania się miejsc. 
 
 Składka za uczestnictwo, stanowiąca całkowity koszt udziału w zawodach wynosi: 100 
złotych od drużyny (słownie: sto złotych) i jest przeznaczona na : zagospodarowanie wód 
zgodnie z wytycznymi PZW o/Tarnobrzeg, ubezpieczenie uczestników oraz zabezpieczenie 
techniczno- sanitarne.  
 
Numer konta, pod który można wpłacać składkę członkowską organizacyjną: PBS Janów 
Lubelski, nr: 21 9410 0000 2001 1017 9618 0001, z dopiskiem: WPT-ECT 2011, nazwiska 
uczestników. 
 
Liczba miejsc ograniczona do 24 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
  
Rejestracja 
 
    *      Każdy ze startujących jest zobowiązany do zarejestrowania się w biurze 
organizacyjnym zawodów, ośrodek „MOSiR” nad „ZALEWEM” w Janowie Lubelskim w 
godzinach podanych w terminarzu imprezy. 
 
    *      W celu zarejestrowania się prosimy wziąć ze sobą, dokument tożsamości i 
potwierdzenie wpłaty. 
 
    *      Osoby, które nie zgłoszą się do rejestracji nie będą mogły wziąć udziału w zawodach 
nie będzie im również zwracana składka. 
 
 
Losowanie stanowisk 
 
     *      Każda z drużyn startujących musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. 
 
    *      Osoby nieobecne zostaną wykluczone z imprezy. 
 
    *      W przypadku, kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze 
względów uznanych przez organizatorów i sędziego głównego zawodów za 



usprawiedliwione, losowania za tę drużynę wykona sędzia główny zawodów lub osoba przez 
niego wskazana z uczestników lub gości imprezy. 
 
    *      Losowanie, będzie przebiegać w jednej turze. 
 
    *      Kartki z numerami drużyn i stanowisk zamknięte będą w plastikowych 
pojemniczkach, i umieszczone w dwóch koszach losujących. 
 
    *      Sędzia Główny Zawodów wylosuje pierwszą drużynę która rozpocznie losowanie, 
następnie kapitan pierwszej drużyny, wylosuje numer swojego stanowiska i numer następnej 
drużyny która będzie losować w takiej kolejności jak drużyna poprzednia. 


