
Organizatorzy zawodów: WKS SANGER w Janowie Lubelskim, SÄNGER ROLLENLAGER GMBH & CO KG którzy, odpowiadają za zorganizowanie i przebieg zawodów zgodnie z regulaminem imprezy.
Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.
O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 15 dni przed zawodami lub jeżeli zmiany będą podejmowane w trakcie zawodów niezwłocznie po ich podjęciu.
Biorący udział w zawodach wędkarskich pod nazwą Puchar Saengera 2015, są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwu osobowe drużyny tworzące team.
Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna) po uzgodnieniu z organizatorem.
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy którzy zgłosili akces (chęć)uczestnictwa w zawodach oraz przesłali kartę startową i opłacili składkę członkowską organizacyjną.
Zgłoszenia drużyn w formie elektronicznej będą przyjmowane od dnia 01 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej który znajduje się pod adresem: http://www.wks-sanger.pl/formularz-zgloszeniowy
Niezbędne informacje umieszczone są na stronie internetowej:
http://www.wks-sanger.pl,
Uczestnicy zawodów wnoszą składkę członkowska na organizację zawodów w której zawarte są koszty poniesione przez organizatora przy organizacji imprezy tzn. opłata łowiskowa, oznakowanie terenu zawodów, obsługę techniczną i sędziowską, puchary, statuetki, posiłek podczas trwania zawodów, ubezpieczenie startujących itp.
Składka członkowska (organizacyjna ) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: od jednej dwu osobowej drużyny 900 zł. Słownie: dziewięćset złotych 00 gr.
Wpłat należy dokonywać na: WKS SANGER konto nr: 21 9410 0000 2001 1017 9618 0001, PBS Janów Lubelski, z dopiskiem: Puchar Saengera 2015 oraz imiona i nazwiska uczestników.
Ilość drużyn ograniczona o starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata składki organizacyjnej zawodów,
Nagradzane miejsca: od pierwszego do piątego włącznie, oraz łowca największej ryby zawodów.
Organizator przewiduje rywalizację indywidualną:
łowca pierwszej ryby zawodów powyżej 10 kg zaliczanej do klasyfikacji,
losowanie nagrody niespodzianki, w losowaniu biorą udział drużyny które zajęły miejsca nie nagradzane.
Organizator przewiduje jeden ciepły posiłek dziennie przez wszystkie dni zawodów.
Szczegółowy program oraz regulamin zawodów zostanie przekazany drużynom startującym w zawodach pocztą elektroniczną w terminie do 15 lipca 2015 roku.





