31. KOLÍNSKÁ PLAKETOVÁ JÍZDA
soutěž se koná v sobotu 20. června 2015
Do soutěže jsou přijata vozidla kategorie A-F tj. do roku výroby 1970,
splňující podmínky pro provoz na poz. komunikacích, po dohodě
s pořadateli i výjimečně vozidla novější

!!! Uzávěrka přihlášek zaslaných poštou či e-mailem je 13. června 2015 !!!
Kategorie: A1 automobily do roku výroby 1945
A2 automobily do roku výrobu 1970
A3 kategorie WARTBURG
Přihlášky:

M1 motocykly do roku výroby 1945
M2 motocykly do roku výroby 1970

poštou, na adresu Jiří DIBELKA jun., Pražská 947, 280 02 KOLÍN II, e-mailem na
dibelka@boudamuseum.com do 13. června 2015 popřípadě v den konání přímo na Karlové náměstí do
10.00 hod, nebo do doby, než bude naplněna kapacita soutěže, která činí 70 strojů.

Startovné: do roku 1945 automobil, řidič – ZDARMA
od roku 1945 automobil, řidič – 400,- Kč
spolujezdec – 200,- Kč
každá další osoba – 200,- Kč

motocykl, jezdec – ZDARMA
motocykl, jezdec – 400,- Kč
doprovod – 200,- Kč
děti – jednotné startovné 100,- Kč

(v ceně startovného je zahrnuta pamětní plaketa, foto, vstupné, večeře, příspěvek na ceny a spol. večer s hudbou)

Jakékoliv další informace obdržíte na telefonu 605 770 734

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA 31. KOLÍNSKOU PLAKETOVOU JÍZDU
Pište prosím čitelně tiskacím písmem
Příjmení, jméno: ……………………………………………………………….………………………

Přidělené startovní číslo:

Adresa: ……………………………………………………………………………………….……………………….…...…………….……………………
PSČ: …………………………………………………...………... Počet členů posádky: ………………………………………………..…....………
Telefon: …………………………….……………..……….…. E-mail: ……………………..………………………………………………………..………..…………..……………………………..
Vozidlo :

A1

A2

A3

M1

M2

Číslo RZ / ZRZ: ……………………………………..…....……..…………..………

Značka: …………………………………………………… Typ/model: …………………..…….……………… Obsah ccm/výkon HP/kW …...…………… /………...……….
Rok výroby ……………………….………….…..….…… Počet válců .…………………..…………..…... Ventilový rozvod ….……………………………….……………….….....…
Max.rychlost km/hod …………….…………..……. Spotřeba l/100km…………………...……...….

Zajímavosti o vozidle, způsob renovace apod. (pro potřeby moderátora při startu): …….……………………………..……………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Prohlašuji a souhlasím s tím, že všechny škody vniklé na vozidle stejně tak i jiné možné škody související s touto soutěží,
včetně zranění řidiče a spolujezdců, nebudu uplatňovat jako náhradu vůči organizátorům a zároveň prohlašuji, že vozidlo má
sjednané řádné povinné ručení, má platnou testaci či kontrolu z STK. Soutěže se zúčastňuji na vlastní zodpovědnost a budu
dbát pokynů pořadatelů. Zároveň souhlasím s tím, že pořadatel může fotografie z této akce použít pro potřeby propagace
klubu, či propagace této soutěže.

V………………………………..……………………. dne…………………..…………….

Podpis účastníka ……………….…………………………......................

