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Zaznaczone kolorem żółtym fragmenty regulaminu tracą ważność i ulegają zmianie.  

Ich aktualnie zatwierdzone treści są umieszczone poniżej w kolorze czarnym. 
 
PKT. 6 
Termin zgłoszeń upływa 30 Października 2020 o godz. 23.59. Od dnia 01.11.2020 można dokonywać zgłoszeń                           
po uzyskaniu zgody Związku oraz wniesieniu podwójnej opłaty startowej. 
Termin zgłoszeń upływa 04 Listopada 2020 (środa) o godz. 23.59. Od dnia 05.11.2020 można dokonywać 
zgłoszeń po uzyskaniu zgody Związku oraz wniesieniu podwójnej opłaty startowej. 
 

PKT. 10 
Bilety wstępu w cenie 50 zł/os. zostaną rozdzielone wg zamówień stosownie do liczby zgłoszonych zawodników. Aby 
skorzystać z możliwości zakupu biletów należy przesłać pisemne zapotrzebowanie wraz z zobowiązaniem zapłaty                  
na adres mpraszyn@pzsc.pl 
Bilety wstępu w przypadku ogłoszonej strefy czerwonej nie będą możliwe do nabycia, a Mistrzostwa 
odbędą się bez udziału publiczności. 
W przypadku ogłoszenia i powrotu do strefy żółtej będzie możliwy zakup biletów w liczbie ograniczonej        
w cenie 50 zł/os. Bilety zostaną rozdzielone wg zamówień stosownie do liczby zgłoszonych zawodników. 
Aby skorzystać z możliwości zakupu biletów należy przesłać pisemne zapotrzebowanie wraz                                      
z zobowiązaniem zapłaty na adres mpraszyn@pzsc.pl  
 

PKT. 13 „i” 
Acro Solo (kat. dziewczęta I kat. chłopcy) UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zgłoszeń 
poszczególnych kategorii wiekowych w tej kategorii po uzyskaniu 10 startów.  
Punkt ten zostaje wykreślony. 
 

PKT. 13 „m” 
UWAGA! Nominacje do Mistrzostw Europy ECU`2021 otrzyma jeden podmiot z każdej kategorii (Mistrz Polski). Drugą 
nominację w Kadrze Polski na Mistrzostwa Europy 2021 będzie można zdobyć wyłącznie poprzez start w cyklu 
zawodów GRAND PRIX, których zwycięzca w każdej kategorii otrzyma prawo startu w ME`2021. Nominacje 
dostosowane są do przepisów ECU. 
UWAGA! Nominacje do Mistrzostw Europy ECU ECC`2021 otrzyma jeden podmiot z każdej kategorii 
(Mistrz Polski). Drugą nominację w Kadrze Polski na Mistrzostwa Europy 2021 będzie można zdobyć 
wyłącznie poprzez start w cyklu zawodów PUCHARU POLSKI`2021 (rozgrywanym w cyklu 4 zawodów  
GRAND PRIX), których zwycięzca w każdej kategorii otrzyma prawo startu  w ME`2021. Nominacje 
dostosowane są do przepisów ECU. 
 

Niniejsza korekta wchodzi w życie z dniem 29.10.2020r. 
i jest obowiązującym zapisem regulaminowym, 

 


