
 

 

 

                 

           
                         АУТО ТРКА НА БРДСКИМ СТАЗАМА

     

1. Међународно зонско првенство 

Србије 
(Заокружити 1 или 2 или 1 и 2

Пријављујем се за необавезни тренинг:                    

 

 КЛУБ

Назив клуба  

Презиме  

Име  

Датум рођења  

Националност  

Адреса 

Телефон  

Лиценца  

 

Марка и тип  

ccm  

      Такмичар и возач заједно са својом екипом

       Упознати смо и поштоваћемо одредне Д

Међународних спортских правилника и Додатака

       Упознати смо да на наведеном такмичењу возимо на сопствени ризик и одговорност, па према Организатору 

и Спортском ауто и картинг савезу Србије не

личних повреда или штете на имовини проузроковане нашим учествовањем на овом такмичењу. Возач је 

одговоран за сва евентуална непоштовања САКСС

свих осталих особа које су на било који начин повезане с његовим наступом на овом такмичењу.

    УПОЗНАТ И САГЛАСАН: 

      Својим потписима потврђујемо  да су све информације садржане у овој Пријави тачне и да см

сагласни са свим правилима и условима овог такмичења и д

учествовањем на истом.        

  

 

              

Датум___.___.2020.  Возач ___________

                                    (потпис)

 

 

АСУ  „АС“ 

1900Зајечар, Хајдук Вељкова 5  

Тел: +381 63 24 20 24 

e-mail: asuaszajecar@gmail.com 

 

        ПРИЈАВА        
       „ХАЛОВО-ЗАЈЕЧАР 2020" 

АУТО ТРКА НА БРДСКИМ СТАЗАМА 7-9.08.20

           Рачун: 205-272062-60 

Међународно зонско првенство 2. Национални шампионат 

Србије 
(Заокружити 1 или 2 или 1 и 2 или само 3 за КУП) 

Пријављујем се за необавезни тренинг:                    ДА     НЕ           (Заокружити ДА или НЕ) 

КЛУБ ВОЗАЧ

 

 

 

 

 

  

 

 

Подаци о возилу 

Класа 

Хомологација 

 

 

ИЗЈАВА И ПРИХВАТАЊЕ  

Такмичар и возач заједно са својом екипом, прихватамо и сагласни смо са следећим

Упознати смо и поштоваћемо одредне Дoдaтног правилника такмичења, које ће се одржати по одредбама 

и Додатака ФИА, Правилника и Додатака САКСС. 

Упознати смо да на наведеном такмичењу возимо на сопствени ризик и одговорност, па према Организатору 

и Спортском ауто и картинг савезу Србије нећемо истицати било какве захтеве за надокнаду штете у случају 

личних повреда или штете на имовини проузроковане нашим учествовањем на овом такмичењу. Возач је 

одговоран за сва евентуална непоштовања САКСС-ових и/или ФИА прописа, како у своје лично име, тако и у име 

на било који начин повезане с његовим наступом на овом такмичењу.

да су све информације садржане у овој Пријави тачне и да см

са свим правилима и условима овог такмичења и да прихватамо сва правила и услове у вези са  

_____________________ Овера клуба _________________________________ 

(потпис)                        (MП 

                                                                       

                              
 
.2020. 

Национални шампионат 3. КУП 

 

ВОЗАЧ 

 

 

 No:  

прихватамо и сагласни смо са следећим: 

које ће се одржати по одредбама 

Упознати смо да на наведеном такмичењу возимо на сопствени ризик и одговорност, па према Организатору 

надокнаду штете у случају 

личних повреда или штете на имовини проузроковане нашим учествовањем на овом такмичењу. Возач је 

ових и/или ФИА прописа, како у своје лично име, тако и у име 

на било који начин повезане с његовим наступом на овом такмичењу. 

да су све информације садржане у овој Пријави тачне и да смо упознати и 

сва правила и услове у вези са  

_______________________  

MП и потпис) 

                                                                    

Стартни број: 
 
 
 
           


