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فرم ثبت نام
مشخصات شرکت کننده

عنوان مسابقه:
تیم

تاریخ:
راننده اول

کمک راننده

نام
نام خانوادگی
نام تیم و یا هیات
تاریخ تولد
نام پدر
شماره بیمه نامه
تاریخ بیمه نامه
کد ملی
شماره تلفن محل کار
شماره تلفن محل سکونت
شماره تلفن همراه
شماره تلفن فکس
ایمیل
شماره گواهینامه فدراسیون
تاریخ گواهینامه فدراسیون
شماره معرفی نامه تیم و یا هیات
شماره گواهینامه رانندگی
تاریخ و اعتبار گواهینامه رانندگی

آدرس محل سکونت و یا کار

مشخصات اتومبیل
نام اتومبیل

شماره پالک

مدل و تیپ

حجم موتور

سال ساخت

شماره شاسی

گروه  /کالس

شماره موتور

شماره همولوگ

رنگ

کشور ثبت شده

سایر مشخصات

نوع ثبت نام
تیم یا هیات
شخصی
حرفه ای  /آماتور
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سوابق شرکت کننده
مقام در مسابقات بین المللی دارم؟ (بله/خیر)
مقام کسب شده در مسابقات بین المللی؟ (با ذکر تاریخ و عنوان مسابقه)
مقام در مسابقات کشوری دارم؟ (بله /خیر)
بهترین مقام کسب شده در سال گذشته؟ (ذکر مقام و عنوان مسابقه)

سایر سوابق شرکت کننده
تعداد شرکت

سال

عنوان مسابقه

نوع اتومبیل

گروه  /کالس

مقام نهایی

مقام کالس

کننده خط در
پایان

بین المللی

کشوری

سایر مسابقات

اینجانب تایید می نمایم کلیه قوانین و آیین نامه مربوط به این نوع مسابقات را خوانده و فهمیده ام همچنین حد و حدود و اختیارات مشخص شده در قوانین را
می دانم و به آنها پایبندم .اینجانب تایید می نمایم در صورت ایجاد هرگونه خسارت به فدراسییو اتیومبیلرانیح حامییا میایی ایین روییدادح برگیرار کننیدگا ح
کارمندا ح نمایندگا ح دیگر شرکت کنندگا و افراد دیگر مانند تماشاچیا در هر مکا از مسیر و محل مسابقه از عهده خسارت به وجود آمده (خسارات مایی و
معنوی) که در اثر قصور اینجانب در این رویداد به بار آیدح جبرا و پرداخت نمایم.
با امضاء ذیل این برگهح اقرار و تایید می نمایم که همه اطالعات ارائه شده در این فرم با صحت کامل عنوا شده و تصدیق و تاکید می نمیایم از کلییه شیروط و
قوانین شرکت در این مسابقه آگاهی کامل دارم و کلیه موارد عنوا شده (کتبی و شفاهی) از طرف برگرار کنندگا این رویداد را رعایت می نمایم و همچنین در
جهت حفظ ا یمنی کلیه عوامل برگراری رویدادح سایر شرکت کنندگا ح افراد عادی و تماشاچیا نهایت سعی و تالش خود را به کار خواهم گرفت.
امضاء راننده:

امضاء کمک راننده:

امضاء سرپرست تیم و یا هیات:

(اثر انگشت)

(اثر انگشت)

(اثر انگشت)

مهر فدراسیو * :

معرفی نامه هیات اتومبیلرانی مربوطه:
تاریخ............................................................:
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