REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Cel mai mare rulaj intr-o saptamana”
- subsectiune a concursului XTB Trading Cup -

Acest concurs reprezinta o subsectiune a concursului XTB Trading Cup si este organizat
numai in Romania pentru concurentii cu cetatenie sau rezidenta romana.

1. Obiectul concursului consta in tranzactionarea unui numar cumulat cat mai mare de loturi
(contracte) pe parcursul unei saptamani intregi de concurs
2. Premiile concursului sunt patru IPad 2, cate unul pentru castigatorul fiecarei saptamani
3. Castigatorii premiilor pentru categoria “Cel mai mare rulaj intr-o saptamana” vor fi
Participantii care vor realiza cel mai mare numar de loturi tranzactionate (pozitii inchise) in una
din perioadele urmatoare:
a) de la inceputul Concursului pana in data de 6 Mai 2011;
b) din data de 9 Mai 2011 pana in data de 13 Mai 2011;
c) din data de 16 Mai 2011 pana in data de 20 Mai 2011;
d) din data de 23 Mai 2011 pana in data de 27 Mai 2011.

Atentionare!!! Conform Regulamentului Oficial al Concursului XTB Trading Cup 2011, finalul
oficial al Concursului va avea loc in data de 27 mai 2011 ora 17:00 CEST (18:00 ora Romaniei). In
conformitate cu Art. 4. al prezentului Regulament, reamintim ca aceasta clauza se aplica si subsectiunii
“Cel mai mare rulaj intr-o saptamana”.

Atentionari:
a) pentru aceasta subsectiune se vor lua in considerare exclusiv numarul de loturi
tranzactionate (pozitii inchise), indiferent de rezultatul tranzactiei, de valoarea lotului sau
de instrumentul financiar tranzactionat;

b) un contract (Lot) este volumul standard al unei tranzactii pentru fiecare din instrumentele
financiare cotate. Valoarea unui contract sau a unui lot difera si se calculeaza diferit
pentru fiecare instrument financiar in parte. Aceasta valoare poate fi consultata in
Tabelele de Specificatii ale instrumentelor financiare, pe pagina www.xtb.ro, la sectiunea
Termeni si conditii – Specificatii instrumente financiare;
c) rezultatul final este obtinut prin cumularea numarului de loturi (pozitii inchise) pentru
toate cele trei categorii de instrumente financiare (CFD, DMA, OPTIUNI);
d) concurentul nu este obligat sa tranzactioneze toate cele trei categorii de instrumente
financiare;
e) daca mai multi Participanti obtin acelasi numar de loturi tranzactionate (pozitii inchise),
castigatorul categoriei va fi cel care a efectuat cel mai mare numar de tranzactii. Daca
nici acest criteriu nu este definitoriu si mai multi Concurenti au realizat acelasi numar de
loturi si de tranzactii, castigatorul va fi cel care la sfarsitul saptamanii are soldul (Equity –
incluzand pozitiile nemarcate) mai mare.
f) Un Participant nu poate primi premiul in categoria “Cel mai mare rulaj intr-o saptamana”
de mai multe ori. In cazul in care un Participant se califica pentru a doua oara pentru
acest premiu, premiul va fi acordat urmatorului participant din clasament.

4. Dispozitii finale. Acestei subsectiuni a concursului XTB Trading Cup i se aplica integral
toate prevederile Regulamentului Oficial al concursului XTB Trading Cup, cu exceptia
clauzelor referitoare la tara in care se desfasoara concursul si cetatenia sau rezidenta
concurentilor.
Regulamentul oficial al concursului XTB Trading Cup poate fi consultat pe pagina oficiala a
concursului http://tradingcup2011.xtb.ro/regulament

Mult succes!

