Géposztály / Category:

VERSENYZ

Rajtszám / Reg. Number:

ADATAI / DRIVER DATA:

Név / Name…………………………………………Anyja neve / Mother’s name:……………………………
Elérhet ség / Address...…………………………………………………………………………………………..
Telefonszám / Phone number…………………………….E-mail:……………………………………………..

VERSENYJÁRM ADATAI / VEHICLE DATA:
Gyártmány / Car Make:…………………………………….Típus / Modell:……………………………………
Rrendszáma / Registration Plate:……………………………. Henger rtartalom / Engine ccm:……….…..
Üzemanyag / Fuel:………………………….Teljesítmény / BHP:………………..Le
…………………………………………………………………………………:……………………………………
YES
NO
Meghajtás / Transmission: FWD
RWD
AWD
TURBO:
NITRO:
COMPRESSOR:
EGYÉB / OTHER:
KÉRJÜK A FENTI ADATOKAT OLVASHATÓAN KITÖLTENI, SZÍVESKEDJETEK!

1. Jelen adatok megadása után, aláírásommal kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a sportág versenykiírását, a szabályait maradéktalanul ismerem, az abban rögzítetteket
tudomásul veszem és elfogadom. Amennyiben a szabályokat megszegem, vagy olyan adatot eltitkolok,
amely a kategória besorolást módosítaná, a Rendez nek joga van a versenyb l való azonnali kizárásomra.
2. Kijelentem, hogy a sportág törvényes m ködését károsan befolyásoló, tiltott, illegális versenyeken nem
veszek részt, az ilyen versenyeken való részvétel miatt etikai, vagy egyéb eltiltás nem áll fenn velem
szemben.
3. Kijelentem, hogy érvényes gépjárm vezet i engedéllyel rendelkezem az általam vezetett járm re, mely
járm a jelenleg hatályban lév m szaki el írásoknak megfelel. A rendezvény ideje alatt alkoholos, vagy
egyéb, a tudat befolyásolására alkalmas szer hatása alatt nem állok.
4. Tudomásul veszem, hogy a gyorsulás csak a kijelölt pályaszakaszon lehetséges. A visszatér sávban a
sebességlimit 30 km/óra. A visszatér sávban tilos akrobatikus mutatványokat, pl. szlalomozást, driftelést,
gumifüstölést, stb végezni, illetve az indokolatlan megállás is tiltva van. A sebességlimit túllépése, vagy
fegyelmezetlen magatartás az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 5.000.- Ft. A
második figyelmeztetés vagy büntetés után a rendez kizárhat a rendezvényb l. Kizárhat abban az esetben
is, ha a büntetésként kirótt szankciónak nem teszek eleget.
5. A rendez semmilyen felel sséget nem vállal a rendezvény területén rizetlenül hagyott felszerelésekért
és tárgyakért.

6. A versenypálya berendezéseivel való ütközés esetén (amennyiben nem m szaki probléma okozta hiba
miatt történik - beleértve az id mér berendezést), a károkozó köteles viselni a verseny rendez jének
oldalán felmerül valamennyi kárt.

200……. …………………hó ……..nap.

1

…………………………
Nevez Aláírás
Driver signature

FELEL SSÉG-KIZÁRÁS / DRIVER DECLARATION
A versenyz k a rendezvényen a saját felel sségükre vesznek részt. Egyedül k viselik a magánjogi és
büntet jogi felel sséget minden általuk vagy az általuk használt járm által okozott kárért.
Amennyiben a vezet nem maga az általa használt versenyjárm tulajdonosa és üzemben tartója, a
következ felel sség-kizárásban megnevezett személyek körét a járm tulajdonosa és üzemben
tartója minden igénye alól is mentesíti.
A résztvev k, jelentkez k, versenyz k, járm tulajdonosok és üzemben tartók, valamint segít k a
nevezés leadásával kinyilatkoztatják, hogy lemondanak mindenféle kárigényükr l, amely a
rendezvénnyel, a versennyel, a legnagyobb sebesség illetve a legkisebb id elérését célzó külön
vizsgákkal, vagy az ezekhez tartozó gyakorló vezetéssel kapcsolatosan keletkezik, éspedig
• Az adott versenyfutam MGYSZ által megbízott rendez jével szemben;
• annak megbízóival, a versenypálya tulajdonosával szemben;
• a hatóságokkal, versenyszolgálatokkal és minden más személlyel szemben, akik a verseny
szervezetével kapcsolatban állnak;
• az el bbiekben megnevezett személyek és szervezetek teljesítési segédeivel szemben,
kivéve az élet, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetéséb l ered károkat, amelyek — akár a
felmentett személyek köre törvényes képvisel jének vagy teljesítési segédjének — szándékos vagy
hanyag kötelességszegéséb l adódnak, és kivéve azokat a károkat, amelyek — akár a felmentett
személyek köre törvényes képvisel jének vagy teljesítési segédjének — szándékos vagy durván
hanyag kötelességszegéséb l adódnak, a
• többi résztvev vel (jelentkez kkel, vezet kkel, kocsikísér kkel), azok segít ivel, a többi járm
tulajdonosaival, üzemben tartóival,
• a saját jelentkez vel vagy versenyz vel (más tartalmú külön megállapodások a jelentkez k és a
versenyz k között els bbséget élveznek) és a saját kisegít kkel szemben
A felel sség-kizárás a nevezés leadásával minden érintettel szemben érvénybe lép. A felel sségvállalásról való lemondás minden jogi okból ered igényre vonatkozik, úgy a szerz dés szerinti és
szerz désen kívüli felel sségb l ered
kártérítési igényekre, mint a nem megengedett
cselekményekb l ered igényekre. A hallgatólagos felel sség-kizárásokat a fenti felel sség-kizárási
záradék nem érinti.
Egy, a rendezvény során bekövetkez vagy megállapított sérülés, illetve egészségkárosodás esetén,
amely az autósporttal kapcsolatos alkalmasságot tartósan vagy ideiglenesen kérdésessé teszi, az
aláíró — tekintettel az adott esetben ebb l harmadik személyek számára adódó biztonsági kockázatra
— felment minden kezel orvost az orvosi titoktartás alól a versenyen felel s pozícióban tevékenyked
tisztségvisel kkel (versenyorvossal, versenyszervez vel, sport biztosokkal) szemben.
A megfelel t kérjük megjelölni!
A jelentkez az alkalmazandó járm tulajdonosa.
A jelentkez / versenyz nem tulajdonosa az alkalmazandó járm nek. Ebben az esetben a
járm tulajdonosa a nevezéssel egyetért, és a fenti felel sség-kizárási nyilatkozatot adja el.
Versenyz vagy
jelentkez aláírása:

…………………………...……...

1. Segít / Kísér
aláírása:

…………………………...……...

2. Segít / Kísér
aláírása:

…………………………...……...

3. Segít / Kísér
aláírása:

…………………………...……...

Az aláírók aláírásukkal elismerik, hogy a nyilatkozatot elolvasták, annak tartalmával teljes mértékben
egyetértenek, és hozzájárulnak, hogy elért eredményeik és nyilvános adataik a szövetség és a
rendez honlapján megjelenjenek!
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