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Puchar MXDG

Puchar Południowej Polski w Cross Country

VII Eliminacja 11.09.2016 Dąbrowa Górnicza

KARTA  ZGŁOSZENIA

     Nr startowy     ID transpondera

NAZWISKO IMIĘ 

PESEL Miejscowość 

Adres zamieszkania:   ………………………………………………………………………………………..

Tel. e-mail: 

Marka i model motocykla : ……………………..      Pojemność: …….……...… 2T 4T

właściwe zaznaczyć X

Przynależność klubowa:

Klasy: (właściwą zaznaczyć X)

 Junior 85 - wiek od 10 do 16 lat, motocykl 2T o poj. do 85 ccm oraz 4T do 150 ccm

 Junior - wiek od 15 lat do 20 lat, motocykl 2 T o poj. do 125 ccm.

 S1 – motocykle o poj.  do 150 ccm - 2T i do 250 ccm – 4T (również z lic C), 

wiek  od 16 lat
 S2 – motocykle o poj. powyżej 150 ccm – 2T i powyżej 250 ccm - 4T  (również z lic C ),

wiek od 17 lat
 LICENCJA A- uczestnicy z licencją „A”oraz najlepsi z klasy EXPERT bez podziału na klasy.

 MASTER  - od 40 roku życia  (rocznik 1975 i starsi) bez podziału na klasy               

(również z licencją A,B,C)

MASTER50 (rocznik 1966 i starsi) bez podziału na klasy

EXPERT - wszyscy zawodnicy bez podziału na klasy (wiek od 17 lat) oprócz zawodników z lic. A (głównie 

zawodnicy wytypowani przez organizatorów, którzy zajęli w cyklu PPPCC 2015 pierwsze 3 miejsca w klasach 

amatorskich)(również z lic. B).

HOBBY - wiek od 17 lat bez podziału na pojemność. Zawodnicy, którzy startują po raz pierwszy w cyklu PPPCC oraz Ci,  

którzy nie zajmowali miejsc powyżej połowy stawki w swoich klasach amatorskich w zeszłorocznej edycji.

Kobiet - bez podziału na klasy

 QUAD -2 k (z napędem na jedną oś)

 QUAD - 4k (z napędem na obie osie)

Oświadczenie zawodnika

Oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zawodów. W związku z moim 

uczestnictwem przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora.

Biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za 

straty i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Ramowy Pucharu Polski Południowej w Cross Country 2016 oraz

Regulamin Uzupełniający tej imprezy. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w powyższych 

regulaminach bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji kierownictwa zawodów.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktów sportowych.

Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                            Dąbrowa Górnicza dn. 11.09.2016r.          ……………………………………

Podpis zawodnika


