INSCHRIJVINGSAANVRAAG – DEMANDE D’ENGAGEMENT - ENTRY FORM
BELGIAN CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS

1 juni 2019
Buxtehude
Volledig ingevulde aanvraag terug te sturen/mailen naar ondervermelde adressen, TIEN DAGEN voor de wedstrijd.
Closing date for the entries, 10 days before the event.
Het inschrijvingsgeld bedraagt/entry is

200 EUR ( te betalen op- to paid on "BE83 7506 2613 0415")

Deelnemer/Concurrent/Entrant

Division:

SC

S1600

SN+

SN-

Naam Club/Nom/Name: ………….………...……..........………………
XC Senior

Sprinters Super
klasse

!!! Sprinters Super klasse enkel als demo - max 16
Licentie Club/Licence: ………………………………………….

Start number: …………...…..………

Piloot/Driver/Pilote
Naam/Nom/Name: ………….………...……..........………………
Voornaam/Prénom/First name:……………………………………
Geboortedatum/Date de naissance/Date of birth:……….....………………..…………….
Nat: ..……...…..……..……………………….
Adres(se): …...…...…......……..………………………
…………....……….………..………………………….
Tel: ………...………..…..….………………………….
E-mail: …………………....……...………………….

Transponder nr ……………………………;

Licentie/Licence: ………………………………………….
AUTO : merk / marque / make : ……………………………………… Type : ……………………………
Cil. inhoud / cylinder / cyl. capacity : ………………………………… Gewicht / Poids :

Mailen naar/ To be send to:

Handtekening / Signature:

E-mail : info@racb-bora.com

Entrant:

……………….

By post to :

Michielsstraat 29
1930 Zaventem

Driver: ………..….…...………………

Door het feit van zijn inschrijving stelt de deelnemer en de bestuurder de RACB Off Road, de inrichters en hun vertegenwoordigers of
aangestelde en ieder onder hen in het bijzonder, vrij van elke verantwoordelijkheid in verband met de acties, kosten, uitgaven,
terugvorderingen en klachten relatief aan dodelijke of andere kwetsuren, voorkomend of het resultaat zijnde van zijn inschrijving of
deelname aan een wedstrijd, of ze al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen zijn van een nalatigheid of een fout der
inrichters, hun vertegenwoordigers of hun aangestelde, van de RACB Off Road.
We confirm that we have read and understood the provisions of the International Sporting Code, the Rallycross Technical Regulations
and the Rallycross Sporting Regulations and we agree, on our own behalf and on behalf of everyone associated with our participation
in the FIA European Championships for Rallycross drivers, to observe and be bound by them (as supplemented or amended). We
declare that we have examined this Entry Form and that the information given is true, correct and complete. We understand that any
change to the details given on this Entry Form must be notified to the organiser.

