
 
Promo Rally TOTAL powered by SDS SAFE | driving school

 

 

Etapa I, Prejmer Circuit 
30 Septembrie 2018 

 

Formular înscriere 

Prezenta cerere se va transmite până la data de 28 Septembrie 2018 la adresa de e-mail  inscrieri@autorally.ro 
FORMULARELE INCOMPLETE NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE! 
 

INFORMAȚII DESPRE CONCURENT 

Numele   

Prenumele    

Data naşterii   

Permis conducere (serie, nr.)  

Data obținerii permisului de conducere  

Telefon mobil pilot  

DETALII DESPRE AUTOMOBILUL DE COMPETIŢII 

Marca si model  Nr. înmatriculare  

Carburant  Seria caroseriei  

Anul de fabricaţie  Cap. cilindrică  

Clasa  Turbo Da/Nu  

Înmatriculat (ţara)    Culoare predominantă  

 Categorii: 
Hibrid  Electric  FWD (punte motoare față)  RWD (punte motoare spate)  

Bifați în căsuța corespunzătoare 

 Automobilul este (conform Art.5 din Regulament): 
Automobil de serie  Automobil de competiție*  

Bifați în căsuța corespunzătoare 
* ATENȚIE! Citiți Art. 5.5 din Regulament! 

 Concurenți pe același autovehicul (maxim 3): 
SINGUR  Alături de (nume, prenume):   

Dacă există un singur concurent pe autovehicul bifați în căsuța corespunzătoare. 

FIȘĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ INIȚIALĂ (Se completează de către șeful verificării tehnice) 
  Puncte de verificare Da Observaţii     Puncte de verificare Da Observaţii 

1 Cârlig de remorcare     
 

4 Cască de protecție     

2 Număr de concurs     
 

5 Scaun + tetieră     

3 Centură de siguranță     
 

6 Roată de rezervă     

Observaţii generale: 
 

Şef verificare tehnică (nume în clar) Semnătură Data 

   

Luare la cunoștință și acord 
Prin semnarea prezentei cereri mă angajez că am citit și că voi respecta Regulamentul competiției, la fel ca și 
indicațiile și arbitrajul oficialilor cursei. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea în competiția 
automobilistică Promo Rally TOTAL powered by SDS SAFE | driving school – Etapa I, la fel ca și pentru eventualele 
daune cauzate terților, pentru care organizatorul nu poate fi făcut responsabil. Renunț la orice pretenție financiară 
sau materială din partea organizatorului în cazul oricărui incident. 
 
...................................        .............................................. 
 Data          Semnătura 

Nr. Concurs 

 
Clasa  
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