
SZEGEDI SÁRKÁNYHAJÓ REGATTA
BOSZORKÁNYSZIGET – MAROS-TORKOLAT

REKORDKÍSÉRLET NEVEZÉSI LAP

Rajtszám: Nevezés sorszáma:

A rajt helyszíne:

Iskola, Egyesület: Sportág: Járműtípus:

Név: (a hajó kapitánya) Edzés dátuma: Rajt időpontja:

Befutás időpontja:

Futamidő:

Ország: Rekord dátuma: Rajt időpontja: Befutás időpontja: Futamidő:

Irányítószám: Város: Utca:

Telefon: Mobiltelefon: E-mail cím:

1. Nevezési díj  Diák: 500 Ft/fő Nevezett: [fő] Fizetendő [Ft]:

Fizetés módja:

Fizetés dátuma:

Név: Aláírás:
E-mail:

Életkor: Név: Aláírás:
E-mail:

Életkor:

Tud úszni? Tud úszni?

1. Dobos: 2. Kormányos:

3. 4. 

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.

Egyéni nevezőként, illetve csapatommal részt kívánok venni a Szegedi Iskolai Regattán.
Tudomásul veszük, hogy a sporteseményen kötelező a mentőmellény viselése, valamint
a rajt előtt kijelentjük, hogy nem állunk drog, vagy alkoholos befolyásoltság alatt.
A résztvevők kijelentik, hogy saját felelősségükre vesznek részt az edzésen, illetve a rekordkísérleten.

_________________________, 2015. __ __ . __ __ __________________________
a hajó kapitányának aláírása

A futam időeredményei a nevezők itt megjelölt adatai megjelennek az INTERNETEN a www.autoinfo.hu/rekord oldalon.
A nevezési lapot doc formátumban kérjük kitöltve a kipper.gyorgy@gmail.com  E-mail címre elküldeni, valamint
a versenyzők által aláírt nevezési lap eredeti példányát a rajt előtt a rekordkisérlet szervezőjének leadni.
Nevezetteknek a futamot megelőzően, egyeztetett időpontokban gyakorlási, edzési lehetőséget biztosítunk.
A nevezési díjakat kérjük a Tiszavirág Sport Egyesület MKB 10300002-10348167-49020010 számlájára átutalni, vagy a nevezés 
leadásakor készpénzben befizetni. A nevezés a nevezési díj befizetése után válik érvényessé.
A rajtidőpontok érvényes nevezés után a jelentkezés sorrendjében, rajthelyszínenként – a még szabad hajók közül – választhatók. 

http://www.autoinfo.hu/rekord


TISZAVIRÁG SE     Kipper György    +3630 978-6313   kipper.gyorgy@gmail.com iskolairegatta2015_nevezesilapv11.doc


	Rajtszám:
	A rajt helyszíne:
	Iskola, Egyesület:
	Sportág:
	Járműtípus:
	Név: (a hajó kapitánya)
	Edzés dátuma:
	Rajt időpontja:
	Befutás időpontja:
	Futamidő:
	Ország:
	Rekord dátuma:
	Rajt időpontja:
	Befutás időpontja:
	Futamidő:
	Irányítószám:
	Város:
	Utca:
	E-mail cím:
	Nevezett: [fő]
	Fizetendő [Ft]:
	Fizetés módja: Készpénz, átutalás
	Fizetés dátuma:

