MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ A PŘEBOR ČR MINIRACING

PÍSEK 6.7.2019
AČR: AČR 210/305

PŘIHLÁŠKA
JEZDEC/RIDER/
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Jméno/First name/
Příjmení/Surname/

.................................................................................................................
.................................................................................................................
Národnost/Natonaaity/ ......................
Datum narození/Date of birth
..........................
FMN (Natonaa Federatonn) ..................
Čísao aicence/Licence numer/Numer ..........................
Teaefon/Teaefone .............................FAX.......................................Emaia...........................................
Adresa/Address/

TÝM/SPONSOR
.................................................................................................................

Název/Name/

TŘÍDA/CLASS
MiniGP Stock

Jawa 50 GP

MiniGP Open

Jawa 50 RS

Mini GP O
Minimotard

Startovní čísao
Startnng number
Místo/Paace/

.....................................

Datum/Date/

.....................................

Razítko a podpis FMN
Stamp and singnature of the FMN
Podpis jezdce/Rider singnature

Přihaášku vypaňte čiteaně ve všech rubrikách strojem nebo hůakovým písmem!

.....................................

Jezdec podpisem na přihaášce stvrzuje, že je pojištěn v souaadu s řády MS AČR či FIME (podae typu podnikun) na
částky v nich pro sezónu 2019 uvedené.
Účastník závodu defnovaný čaánkem 60.1 VSŘ MS AČR zprošťuje na ofciáaním podniku FMNR, pořadateae a
činovníky, jejich zaměstnance, pomocníky a zástupce jakékoaiv zodpovědnost za ztrátu, škodu nebo zranění,
které se mu může přihodit v průběhu závodu při ofciáaním podniku nebo tréninku pro tento podnik, tak jak je
uvedeno v ča. 110.3 Všeobecného sportovního řádu MS AČR.
Kromě toho, účastník přebírá zodpovědnost a potvrzuje FMNR, pořadateaům a činovníkům, jejich zaměstnancům,
pomocníkům a zástupcům svojí panou zodpovědnost vůči třet straně za ztrátu, škodu nebo zranění, za které je
částečně nebo paně zodpovědný.
V případě, že se v průběhu podniku přihodí nebo zjist zranění, resp. v případě, že charakter zranění vyžaduje
vyšetření schopnost pokračovat v motocyklovém podniku, podepsaný - vědom si nebezpečí ohrožení třet
strany - zbavuje lékaře jejich povinnost zachovávat lékařské tajemství vůči FMNR, resp. vůči zodpovědným
činovníkům ( lékař podniku, ředitel podniku, sportovní komisař), pracujícím na podniku.

Rider is confrminng by his own singnature at this entryform to be insured accordinng to ACCR, FIME ruaes
(accordinng to eventn) for amount pubaished at these ruaes.
The partcipant as per artcae 60.1 of the ACCR Sportnng Code in an ofciaa event exonerates the FMNR, the
ornganisers and the ofciaas, their empaoyees and ofcers and angents, from any and aaa aiabiaity for any aoss,
damange or injure which he may incur in the course of an ofciaa event or the traininng therefore, subject aaways to
artcae 110.3 of the ACCR Sportnng Code .
Furthermore, the partcipant undertakes to indemnity and hoad harmaess the FMNR, the ornganisers and ofciaas,
the empaoyees, ofcers and angents, from and angainst any and aaa aiabiaity to third partes for any aoss, damange or
injury for which he is jointay and severaaay aiabae.
In case of injury occurring or notced during the event, resp. in case of efects to health which could queston
the apttude to contnue the motorcycling competton, the undersigned - considering the danger risked also to
third partes - discharges the Doctors of their obligaton to professional secrecy towards the FMNR, resp.
towards the ofcials responsible (Doctor of the event, Clerk of the Course, Sportng Stewards) working at the
event.

Datum/Date/

...................................

Místo/Paace/

...................................

Podpis jezdce/Rider singnature

..................................

