
Cerere înscriere concurent

NR. CONCURS
(Se completează de organizator)

Clasa

Prezenta cerere se va transmite până la data de 13 Martie 2020 la adresa de email: inscrieri@autorally.ro
CERERILE INCOMPLETE, NECOMPLETATE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI / SAU ÎN ALT FORMAT DECÂT PDF, 
NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!

Numele și Prenumele   _______________________________________________________
Data nașterii    _______________________________________________________
Permis conducere (serie, nr.)  _______________________________________________________
Data obținerii categoriei B  _______________________________________________________
Telefon mobil    _______________________________________________________
Email     _______________________________________________________

DETALII DESPRE CONCURENT

DETALII DESPRE AUTOMOBILUL DE CONCURS
Marca și model ______________________ Nr. înmatriculare ______________________
Carburant  ______________________ Seria caroseriei ______________________
Anul de fabricație ______________________ Cap. cilindrică ______________________
Clasa   ______________________ Turbo 
Înmatriculat (țara) ______________________ Culoare  ______________________

Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a vă exprima 
ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS și ORGANIZATOR, 
prin bifarea căsuței alăturate

Prin semnarea prezentei cereri, mă angajez că voi respecta Regulamentul competiției, indicațiile și arbitrajul cursei. Îmi asum întreaga
responsabilitate pentru participarea în competiția automobilistică Promo Rally TOTAL - Etapa a V-a, precum și pentru eventualele 
daune cauzate terților, pentru care organizatorul nu poate � făcut responsabil. Renuț la orice pretenție �nanciară sau materială din partea 
organizatorului în cazul oricărui incident.

AM        / NU AM        avut licență de sportiv (pilot / copilot) emisă de FRAS, ACR și /sau FRK în ultimii 5 ani. 
AM        / NU AM avut licență de arbitru / o�cial emisă de FRAS, ACR și /sau FRK în ultimii 5 ani. 

Automobilul are modi�cări cu scopul măririi performanțelor?
Prin mărirea performanțelor se înțelege ușurare prin scoaterea elementelor interioare, ușurarea caroseriei, suspensie reglabilă, etc.
Dacă automobilul are modi�cări cu scopul măririi performanțelor, se va încadra la clasa imediat superioară!

Dacă automobilul are rollbar, concurentul nu va conta în niciun clasament!

Data_______________     Semnătura _______________

DA        / NU  

Automobilul are rollbar?

Concurenți pe același automobil (Maxim 2 cu automobil înmatriculat, maxim 1 cu automobil neînmatriculat):

DA        / NU  

DA        / NU

Singur  Împreună cu (Nume și prenume) ________________________________________________ 
FIȘĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ INIȚIALĂ (Se completează de Șeful Veri�cării Tehnice)

Puncte de veri�care      Da           Observații                      Puncte de veri�care  Da  Observații
Cârlig de remorcare           _________________           Cască de protecție            _________________
Număr de concurs           _________________           Scaun + tetieră    _________________
Centura de siguranță           _________________           Roată de rezervă    _________________
Observații generale:

Șef Veri�care Tehnică (Nume și prenume, Data, Semnătura)

Concurenții care doresc Factură Fiscală sunt rugați să comunice organizatorului datele de facturare, odată cu trimiterea 
formularului de înscriere.

Promo Rally TOTAL
Etapa a V-a, 15 Martie 2020
Stadion Municipal, Brașov
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