N°

Inrichtende club : HESBAYE MOTOR CLUB ASBL
Wedstrijd : Rallye de HANNUT
Datum : 9 - 10 maart 2019
Inschrijvingsformulier terug te sturen van 23 januari 2019 tot 5 maart 2019, UITSLUITEND VIA DE POST
aan Olivier JAVAUX - Rue de la Belle Vue, 67 - B-4250 BOËLHE

* VOORBEHOUDEN AAN DE ORGANISATIE
Inschrijving
ontvangen op :

/

Deelnemer :

Betaling
ontv. op

/

/

Div. :

/

Kla :

Chal. B. Thiry

Volgorde
ontvangst

P I L OO T / BESTUURDER ( invullen in hoofdletters aub)

Naam :

Indien schuilnaam :

Voornaam :

…………………………………………………… / « …………………… »
Geboren op : /
/
Adres :
Postcode :
Plaats :

Man / Vrouw

…………………………………

¨

¨

Nr :

þ ¨ Aanvaardt ¨ Aanvaardt niet op de reservelijst te worden geplaatst indien het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.
Indien wij U dienen te contacteren

N°. Tél/ GSM :

e-mail :

ASAF

þ

BT

LG

VAS
LX

NA

AN

LI

OV

VB

WV

N° Licentie

Type

Club

……….…

……..

……………………………

CO - P I L OO T / P AS S A G I E R ( invullen in hoofdletters aub)

Naam :

Indien schuilnaam :

Voornaam :

…………………………………………………… / « …………………… »
Geboren op : /
/
Adres :
Postcode :
Plaats :
Indien wij U dienen te contacteren
BT

WAGEN :

HT

LG

LX

NA

AN

LI

OV

VB

WV

Type :

N° Licentie

Type

Club

……….…

……..

……………………………

Nummerplaat :

Nr. Chassis :

KLASSE

¨

e-mail :

Verzekeringsmaatschappij :
DIVISIE

¨
Nr :

VAS

Merk :

Bouwjaar :

…………………………………

N°. Tél/ GSM :

ASAF

þ

Man / Vrouw

Cylinderinhoud:

cc

Polis Nr :
Lic. A3 minimum als piloot voor :
Lic. A4 minimum als piloot voor :
Lic. B minimum als co-piloot voor :
Lic. L min. als piloot of co-piloot voor :

Klassen : 3 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 en PH S/R (*)
Klassen : 1 / 2 / 4 / 5 / 8 et PH (*)
Klassen : Alle behalve Histo-Démo waar de licentie « L » voldoet
Klassen : Histo-Démo (*)

(*) zie Sportreglementen ASAF en/of het bijzonderder wedstrijdreglement voor de toegestane maximale cylinderinhoud
Afstand van verhaal
Ik ondergetekende, verklaar op eigen initiatief deel te nemen aan wedstrijden die ingeschreven staan op de kalender van ASAF en enkel deel te nemen aan wedstrijden waartoe ik toegang heb in
overeenstemming met de ASAF reglementen. Ik verklaar te verzaken voor mezelf , mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naasten (ouders, partner, kinderen) en onze verzekeraars aan elk
verhaal tegen :
(1) ASAF en de CSAP’s ; (2) de eigenaars(s) en/of de uitbater(s) van de omloop indien de wedstrijd op omloop plaatsvindt ; (3) de organisator(s) van de manifestatie ; (4) de andere deelnemers en
andere gebruikers van de omloop indien de wedstrijd plaatsvindt op omloop ; (5) de deelnemers en de eigenaars of bezitters van de deelnemende wagens ; (6) de aangestelden, vrijwilligers en
medewerkers van personen (of organismen) in de hiervoren geciteerde punten 1,2,3,4 en 5 ; (7) de verzekeraars van de personen (of organismen) hier voren geciteerd in de punten 1 tot 6,
voor elke schade die ik zou veroorzaken of ondergaan gedurende één van de wedstrijden (trainingen inbegrepen) die ingeschreven staan op de kalender, ongeacht of het een direct of indirect gevolg
zou zijn van een nalatigheid of fout van de personen of organismen geciteerd in de hier voren vermelde punten 1 tot en met 7. In geval van overlijden geldt deze afstand van verhaal eveneens voor
mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naasten en onze verzekeraars.

G.D.P.R.

Indien beide vakken niet aangekruist zijn, kan uw aanvraag tot inschrijving niet worden geregistreerd !

Ik geef ASAF, de CSAP’s en de club toestemming om bovenvermelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de verklaring inzake het prive
leven en de persoonsgegevens van ASAF en de club, waarvan ik kennis heb genomen en waarbij ik mij aansluit.
Vermelde verklaring is verkrijgbaar op aanvraag en kan geconsulteerd worden op de website van ASAF : www.asaf.be
Ik erken dat het ontbreken van de communicatie van de hierboven gevraagde gegevens mijn registratie onbestaande en ongeldig maakt
Na kennisname van het bijzonder wedstrijdreglement, verbinden wij ons hiervan alle voorschriften te zullen naleven. Wij bevestigen dat alle ingevulde gegevens correct zijn.
Wij verklaren op woord van eer dat het ingeschreven voertuig voldoet aan het ASAF reglement 2019 en dat op dit voertuig geen enkele niet toegelaten wijziging werd
aangebracht. Wij geven aan ASAF toestemming de conformiteit van de wagen te controleren, zoals bepaald in de Sportreglementen. Wij verbinden ons, onder meer, te
onderwerpen aan alle maatregelen tegen alcoholgebruik en anti doping controle, door de inrichter, een wedstrijdofficieel of de bevoegde instanties

Gedaan te ……………………………… op …… / …… / ……
(De handtekeningen laten voorafgaan door de geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”)

o

Gezien ik niet beschik over een vereist rijbewijs of vereiste vergunning om
het ingeschreven voertuig te besturen, verbind ik mij op woord van eer om
onder geen enkele omstandigheid dit voertuig te zullen besturen.

Handtekening piloot
Handtekening co-piloot

N°

Wedstrijd : Rallye de HANNUT
Datum : 9 - 10 maart 2019

TECHNISCHE NAZICHTEN
Identificatiegegevens door de deelnemer in te vullen alvorens het documente versturen.
Het formulier moet volledig en in HOOFDLETTERS worden ingevuld.
P I L O O T / BESTUUDER

Naam :

Indien schuilnaam :

…………………………………………… / « …………………… »
Prov.

ASAF
BT

HT

LG

Voornaam :
…………………………………

VAS
LX

NA

AN

LI

OV

Handtekening

N° Licentie
VB

Type

WV

þ
CO- P I L O O T / PASSAGIER

Naam :

Indien schuilnaam :

…………………………………………… / « …………………… »
Prov.

ASAF
BT

HT

LG

Voornaam :
…………………………………

VAS
LX

NA

AN

LI

OV

Handtekening

N° Licentie
VB

Type

WV

þ
WAGEN
Merk - Type

Nummerplaat

Nr. chassis

Cyl.

Div.

cc
Verzekeringsmaatschappij :

Polis nr. :

VOORBEHOUDEN AAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE ORGANISATOR
Deurnummers / motorkap
Bevestiging van de wielen
Gelaagde voorruit

Werking van de remmen

Verlichting

Trekogen

Boorddocumenten

Stickers ASAF

Benzinetank

Bord SOS/OK

Benzineleidingen

Paspoort ASAF PH N°

Brandwering voor- en achteraan

Brandwerende kleding

Rolkooi

Diversen :

Veiligheidsgordels / harnas

Conformiteit klasse

Batterii

Conformiteit divisie

Brandblusser

Challenge B. Thiry (te verifiëren)

Hoofdsteun

(Inschrijvingslijst eventueel wijzigen)

Helm/ HANS

IN ORDE

Bevestigingen binnen de wagen

NIET CONFORM

Publiciteit op de ruiten

DE TECHNISCH COMMISSARIS

Achteruitkijkspiegels buiten / binnen

Licentie Nr. :

Ornament buitenkant

Naam/Stempel :

Uitlaat
Bescherming leidingen
Gewicht
Spoorverbreders
Banden

SECRETARIAAT VAN DE ORGANISATIE :

Kla.

N°

Wedstrijd : Rallye de Hannut
Datum : 9 - 10 maart 2019

TECHNISCH NAZICHT (Divisie Histo-Démo)
Identificatiegegevens door de deelnemer in te vullen alvorens het documente versturen.
Het formulier moet volledig en in HOOFDLETTERS worden ingevuld.
P I L O O T / BESTUURDER

Naam :

Indien schuilnaam :

Voornaam :

…………………………………………… / « …………………… »
Prov.

ASAF
BT

HT

LG

…………………………………

VAS
LX

NA

AN

LI

OV

Handtekening

N° Licentie
VB

Type

WV

þ
CO-PILOOT /PASSAGIER

Naam :

Indien schuilnaam :

Voornaam :

…………………………………………… / « …………………… »
Prov.

ASAF
BT

HT

LG

…………………………………

VAS
LX

NA

AN

LI

OV

Handtekening

N° Licentie
VB

Type

WV

þ
WAGEN
Merk - Type

Nummerplaat

1e Fabricagejaar
of homologatie FIA/ASN

Nr. chassis

Verzekeringsmaatschappij :

Polis nr. :

VOORBEHOUDEN AAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE ORGANISATOR
Boorddocumenten

Diversen :

Verlichting

Diversen :

Veiligheidsgordels / Harnas
Brandblusser
Helmen
Banden

IN ORDE
NIET CONFORM
DE TECHNISCH COMMISSARIS
Licentie Nr. :
Naam/Stempel :

SECRETARIAAT VAN DE ORGANISATIE :

Kopie van uw Sportvergunningen 2019
Dit document moet bijgevoegd worden opdat uw aanvraag tot inschrijving wordt geregistreerd.

Piloot :

- Ik vraag een « T.P. » en ik zal me aanbieden op de administratieve nazichten met een ingevuld ASAF
formulier
- Ik bezit een vergunning van een buitenlandse sportautoriteit en ik heb toestemming om aan deze wedstrijd deel
te nemen.

Ik ben in het bezit van een vergunning ASAF of VAS
Plaats hier kopie van uw vergunning, kant jaartal.
Overbodig indien deze kant geen gegevens
bevat

Plaats hier kopie van uw vergunning, kant foto.
Voorbeeld :

2019

Co-piloot :

- Ik vraag een « T.P. » en ik zal me aanbieden op de administratieve nazichten met een ingevuld ASAF
formulier
- Ik bezit een vergunning van een buitenlandse sportautoriteit en ik heb toestemming om aan deze wedstrijd deel
te nemen.

Ik ben in het bezit van een vergunning ASAF of VAS
Plaats hier kopie van uw vergunning, kant jaartal.
Overbodig indien deze kant geen gegevens
bevat

Plaats hier kopie van uw vergunning, kant foto
Voorbeeld :

2019

AUB, gelieve uw documenten klaar te houden bij het aanmelden op de administratieve nazichten

Voor te leggen documenten :
§
§
§
§
§

Identiteitskaarten;
Rijbewijs, geopend indien oud model ;
Sportvergunningen ASAF, VAS ;
Vergunning RACB Sport tot het bekomen van een « T.P. » ;
Vergunning en toelating (*) van hun ASN, voor buitenlandse deelnemers in OPEN
wedstijden

Noteer hier de nummerplaat van de wagen die U zult gebruikt bij de verkenningen
……………..……
(*) Een permanente toelating die vermeldt staat op de vergunning volstaat.
Help ons om minder tijd te verliezen bij de administratieve controle !

