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MIKULÁŠ RALLY ALL-IN ANTIRADARY.NET 2016 
PŘIHLÁŠKA 

 
Uzávěrka přihlášek:  26. 11. 2016 (22:00) 
 
Přihlášku zašlete na adresu: 
RALLYSPRINT KLUB v AČR 
Podkopná Lhota 136 
Trnava 763 18 
Tel./Fax: +420 577 101 232 
E-mail pro přihlášky: entrykopna@seznam.cz 
 
 Soutěžící Jezdec Spolujezdec 

Název týmu    

Příjmení    

Jméno    

Datum narození    

Národnost (podle pasu)    

Poštovní adresa 1. 2. 3. 

Číslo pasu    

Adresa pro korespondenci  
(uveďte jen jeden kontakt) 

1. 2. 3. 

Číslo telefonu    

Číslo faxu    

E-mail    

Číslo soutěžní licence    

Vydána ASN     

Číslo řidičského průkazu    

Země vydání ŘP    

Manažer týmu (koordinátor)    

Číslo mobilního telefonu    

E-mail    

PODROBNOSTI O SOUTĚŽNÍM VOZIDLE 
Značka  Registr. značka  

Model  Objem motoru cm³  

Rok výroby  Číslo karosérie  

Skupina / třída  Číslo motoru  

Číslo homologace  Převládající barva  

Země registrace  Č. tech. průkazu  

 
Pořadatelem nabízená reklama přijata (nehodící se škrtněte): Ano - Ne 
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PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY 
Aby byla přihláška platná, musí být doprovázena příslušným přihlašovacím vkladem, potvrzením na celkovou částku 
zaplacenou ASN soutěžícího, bankovní směnkou nebo podrobnostmi o bankovním převodu apod. 

PŘIHLAŠOVACÍ VKLAD s volitelnou reklamou bez volitelné reklamy 

Normální sazba 5.500 CZK  11.000 CZK  
Pojistné podle čl. 5.1 ZU ve výši 1.100,- Kč může být poukázáno zároveň se vkladem. 

 
Banka: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 1416430359 
Kód banky: 0800 
Variabilní symbol: Číslo licence jezdce 

INFORMACE O PRIORITNÍM JEZDCI 

Jezdec: ............................................................ 
Vozidlo: ............................................................      Skupina / třída:  …………………. 

Jezdec priority FIA A 
Jezdec priority FIA B 
Jezdec národní priority ASN 

ANO / NE 
ANO / NE 
ANO / NE 

Dřívější priorita FIA            ANO / NE 
Jestliže ano, jaká  … - rok  …………… 
Dřívější priorita ASN - rok  …………… 

Vítěz národního mistrovství      ANO / NE 
Jestliže ano, mistrovství : .................…................……..   Rok: ................................. 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH JEZDCE 

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI 
My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že se podniku účastníme na vlastní nebezpečí a nebudeme přenášet zodpovědnost 
za jakékoliv nehody, zranění či škody vzniklé v průběhu soutěže na organizátora rally. Prohlašujeme, že jsme seznámeni 
s obsahem řádů NSŘ a propozic této rally a že budeme dodržovat předpisy a pravidla rally, stejně jako pokyny a rozhodnutí 
sportovních komisařů. 

POTVRZENÍ A SOUHLAS 
Stvrzujeme svým podpisem, že všechny informace obsažené v této přihlášce jsou správné, že  známe a plně schvalujeme 
podmínky uvedené výše a přijímáme lhůty a podmínky spojené s naší účastí na tomto podniku.  
 

Razítko ASN * Podpis soutěžícího Podpis 1. jezdce Podpis spolujezdce 
*) Nebo povolující a schvalovací dopis od ASN přihlašovaného soutěžícího. 

 
V …………………………………….….. dne  ……………….. 

 
Rok Podnik Vozidlo Skupina

Umístění Počet kl. 
v cíli v abs. ve třídě 
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