50. MECSEK RALLYE
Pécs, 2016. október 7–9.

Postacím/Adress: Mecsek Group Kft. H-7621 Pécs,
Telefax: +36 72 500 469

Mária u. 9. II. em.

E-mail: post@mecsekrallye.hu
Nevezési zárlat/Entries Closed:

ORB

2016. szeptember 23.

ORC

Historic

NEVEZÉSI LAP – ENTRY FORM
Nevező
Entrant

2. Versenyző
nd
2 Driver

1. Versenyző
st
1 Driver

Név
Sur- and for name
Cím/Address
Nemzet/Nation
Telefonszám
Phone number
E-mail:
Vezetői eng. száma
Driver’s licence no.
Licencszám
Licence no.
Prioritás
Seeded driver

FIA prioritás A
FIA priority A

Márka / Make

FIA prioritás B
FIA priority B

ASN prioritás
ASN priority

Típus / Model

Csoport / Group

Alvázszám / Chassis number

Hengerűrtartalom / Cylider capacity

Rendszám / Registration no.

FIA homologizációs lap száma

Gumimárka / Make of tyre

FIA homologation no.

Felelősségbiztosítójának neve és szerződése száma
Name of liability insurance co. and no. of contract
Elérhetősége a verseny alatt
(szállás neve és telefonszáma)
Contact during the race
(Name of accom. and phone no.)
Baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma
Name and tel. no. of person to be informed in case of accident

Arany licenc
Gold licence

1. Versenyző / 1st Driver

Géposztály / Class

2. Versenyző / 2nd Driver

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy a versenykiírásban foglalt feltételeket, előírásokat megismertük, azoknak megfelelünk, egyben kötelezzük magunkat, hogy az abban
leírtak szerint járunk el a rendezvény teljes időtartama alatt. A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a nevezett gépkocsi és annak minden alkatrésze
kielégíti az MNASZ szabálykönyv és ezen keresztül az FIA Nemzetközi Sportszabályzat J függelékének előírásait. Jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok az alkohol-,
dopping- és drogvizsgálathoz.
We, the undersigned, have read and understood the rules of the Regulations and agree to strictly observe them during the entire duration of the Rally. We confirm that the
contetnts of this Entry are true and correct and the entered car and its components fully correspond to the provisions of the regulations of the MNASZ and by that to App. J of the
FIA Int. Sporting Code. By signing present entry form agree to contribute to the alcohol, anti-doping, -drug medical examination.

Aláírás / Signature
Nevező / Entrant

Aláírás / Signature
1. Versenyző / 1st Driver

Az árnyékolt mezőket a rendező tölti ki!
The shaded fields will be filled by the Organiser!
Nevezés beérkezése
Nevezési díj befizetése
Receipt of entry
Payment of entry fee
1) Rajtszámok
2) Rallyetáblák
Start no.
Rallye board
Az adminisztratív átvétel dátuma és ideje /
Date and time of administrative scrutineering
Adminisztratív átvételt végző aláírása / Signature of the scrutineer

Aláírás / Signature
2. Versenyző / 2nd Driver
Csoport
Group

ASN aláírás és bélyegző-lenyomat /
Sign. and Stamp of the ASN
Szövetség / ASN

Géposztály
Class

Rajtszám
Start no.

Itiner kiadva
Visszaigazolás elküldve
Nevezés elutasítva
Itinery issued
Confirmation sent
Entry rejected
3) Menetlevél
4) ........ sz. végr. utasítás
5) Rendezői reklámok
Route - sheet
Executive intruction no. .......
Organiser’s advertisements
Az 1)-5) alatti dokumentumokat átvétele / Receipt of documents under 1)-5)

(Versenyző aláírása / Signature of driver)

FONTOS ÉS KÖTELEZŐ!
Kérjük, pontosan közölje, hogy nevezési díja befizetéséről a számlát milyen névre vagy cégre és címre állítsuk ki:

IMPORTANT AND OBLIGATORY!
Please provide your exact invoicing name (natural or legal person) and invoicing address:

