Kategória /
Category

MNASZ Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság
és Sportsman Kupa
National Drag Racing Championship and
Sportsman Cup

Rajtszám /
Start Nr.

A rendező tölti ki
Filled in by the organizer

NEVEZÉSI LAP / ENTRY SHEET

Alulírott kijelentem, hogy a versenyen, a rendezvény ideje alatt alkoholos és/vagy kábítószeres befolyás alatt nem állok. Jelen nevezési lap aláírásával elfogadom az MNASZ adott évre érvényes
szabályzatát, valamint a Rendező egyéb rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy a rendezvény területén - az erre esetlegesen kijelölt területet kivéve - tilos a pörgés és a gumifüstölés, a
pályára olyan járművel felhajtani tilos, mely bármilyen folyadékot ereszt magából. A versenypálya aktív szakaszán kívül a rendezvény egész területén 30 km/h a megengedett legnagyobb
sebesség.
Undersigned hereby I declare that during the event I am not under the influence of drugs and/or alcohol. By the signature of this entry form I accept the rules of Hungarian Motorsport
Association's Drag Committee and the the conditions and rules of the Organizer. I am consent of it is strictly forbidden to drift or making donouts at the venue of the event - except the area
may be provided by the Organizer for that purpose. It is forbidden to enter to the track with cars loosing any kind of fluid. The speed limit at the venue is 30 km/h except the active section of
the track.

Név
Name
Lakcím
Address
Anyja neve
Mother's name

Telefon

Születési hely
Birth place
Születési idő
Birth date

E-mail

Jogosítvány / Driving licence
Kategória /
Category
Autó típus /
Car model

Száma / Nr.
Autó márka /
Car make
Lökettérfogat /
Engine capacity

Benzin /
⃝
Gasoline
Hátsókerék-hajtás /
RWD

ccm

Turbo

Érvényesség /
Valid to

Kompresszor /
Supercharger

⃝

Dízel /
Diesel

⃝ Methanol ⃝

Ethanol /
E85

⃝

Elsőkerék-hajtás /
FWD

⃝

Nitro /
N2O

⃝

Egyéb /
Other
Összkerék-hajtás /
4WD

⃝

⃝

⃝

Gépátvétel tölti ki / Filled in by scrutineers
Jogosítvány
Forgalmi eng.
Hosszú ruházat

Gumi típus
Gumi mintázat

Bukócső
Burkolatok

Ajtó
Tűzfal

Sisak sorszám
és gyártmány

Lámpák
Ülések
Ülés
Öv

Lökhárítók
Kárpitok
Sisak
Ruházat

Tűzoltó készülék

Overál hom.
szám

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Sem az általam vezetett gépkocsiban, sem az egészségi állapotomban bekövetkezett, esetleges károsodás esetén a
szervezőkkel szemben semmilyen kárigényt nem támasztok. Aláírásommal elfogadom, hogy önhibámból okozott károkért mind a rendező, mind harmadik személy felé jótállok és azokat
megtérítem.
I aknowledge that I take part in the race on my own responsibility. I do not lodge a damage claim to the organizer of the event in case of any damage in my health status or in the car driven by
me. By my signature I accept that I will compensate the Organizer or any third party participant for all damages caused by me on my own fault.
Kijelentem, hogy a nevezési lapon feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
I declare that all the data supplied on this form corresponds to the reality.
Hozzájárulok, hogy a szervezők számomra információs és/vagy reklám anyagokat juttassanak el.
I give my permission to the Organizers to send me pieces of information or advertisment in the future.
Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni az MNASZ Gyorsulási Bajnokságában.
Hereby I declare that I want to take part in the MNASZ Drag Racing Championship.

DÁTUM / DATE

ALÁÍRÁS / SIGNATURE
AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES! - MOTORSPORT IS DANGEROUS!

