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Número 

 

Sol·licitud d’Inscripció CLASSE   

IV PAÍS DEL CAVA – 7 de juliol de 2018 

Signatura del CONCURSANT   Signatura del PILOT   Signatura del COPILOT 

 
 

Competidor: 

Nom: Representant: DNI/NIF: 
                  
Adreça: C. P. Població: Província: 
                        
Telèfon: Mòbil: Fax: Adreça electrònica: 
                        
Pilot: 

Nom: Primer cognom: Segon cognom: DNI/NIF: 
                        

Adreça: C. P. Població: Província: 
                        
Telèfon: Mòbil: Fax: Adreça electrònica: 
                        
Copilot: 

Nom: Primer cognom: Segon cognom: DNI/NIF: 
                        
Adreça: C. P. Població: Província: 
                        
Telèfon: Mòbil: Fax: Adreça electrònica: 
                        
Vehicle: 

Marca Model Nº Fitxa Tècnica Matrícula Any 

                             
Cilindrada Nº Xassís Color Nº Homologació Grup Classe 

                                    
Trofeus: 

Classe “ N” 
Pilots novells sols 

amb GPS 

Classe “ R” 
Aparells digitals i 

manuals 

Classe “ R 2 ” 
Aparells manuals 

Classe “ O “ 
Sense aparells 

Dames Soci 

      
Drets d’Inscripció:  Forma de pagament:  Tancament 

Modalitat 
Accepto 

publicitat 
No accepto 
publicitat 

Socis  
Entitat 

Ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de 
Escuderia Gironella a l’entitat i número següent: Data límit 

Cotxes 120 €  240 €  100 €  Nom de l’entitat bancària 04/07/2018 
      ES28 0081 0026 71 0001532259  

El concursant i/o conductors (Pilot i Copilot) pel sol fet d’inscriure’s a la prova assenyalada en l’encapçalament i signar aquesta sol·licitud d’inscripció, 
declaren conèixer i haver llegit les normes esportives i tècniques reconegudes pel Codi Esportiu Internacional, els reglaments de la i F.C.V.C., el Reglament 
Particular de la prova i els seus annexes, els quals se sotmeten, acceptant-los sense cap reserva tant a sí mateix com per tots els membres de l’equip. Al 
mateix temps declarem: Que som conscients que practiquem un esport de risc i eximim de qualsevol responsabilitat a l’Entitat Organitzadora, al Comitè 
Organitzador, als Oficials de la prova, a la F.C.V.C. i a les demés entitats i col·laboradors de la mateixa de qualsevol dany o lesió ocorregut durant la prova, i 
renunciem a formular qualsevol demanda i/o denuncia contra les entitats i/o persones anomenades. 
El concursant i/o conductors reconeixen que les dades de la inscripció son certes i fa constar que té tota la documentació del vehicle en regla, es a dir, permís 
de circulació, l’assegurança obligatòria i el permís de conduir. 

                                A        de                                   de 2018. 

 

mailto:escuderiaautosportsabadell@gmail.com
http://autosportsabadell.wixsite.com/rally

