
 

Обмежене змагання з ралі 
на серійних автомобілях 

 «Хонда Опен Кап 2012» 
 

Змагання організовано у відповідності з вимогами Міжнародного Спортивного Кодексу 
ФІА та Національного Спортивного Кодексу ФАУ 

 
ВГО "Хонда Сім’я" 

м. Харків, 
 вул.Данилевського, 10 

 тел. (057) 7142-338 

стартовий № клас/група/формула 

 
 
 
 

 

(заповнює Секретаріат) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ 
Учасник:  

Прізвище, ім`я/ назва  Номер ліцензії  

Адреса, телефон  

Команда  

  

Водій:  

Прізвище, ім`я  Номер ліцензії  

Адреса, телефон  

Ідентифікаційний код платника податку  

Штурман:  

Прізвище, ім`я  Номер ліцензії  

Адреса, телефон  

  

Автомобіль: 

 

1. Марка, модель  2. Рік випуску  

3. Клас, група, формула  4. Об`єм двигуна  

5. Номер омологаційної карти ФІА/ 

сертифікаційної форми ФАУ 

 6. Номер технічного паспорту ФАУ  

7. Власник за технічним паспортом  

 

Я заявляю, немає ніяких сумнівів з приводу ризиків і небезпек, що можуть виникнути під час 
моєї участі у автомобільному змаганні і будь-яких інших наслідків моєї участі у цьому заході, я 

приймаю на себе повну і абсолютну відповідальність і відмовляюсь від будь-яких можливих 
претензій до Організатора. Я також заявляю, що маю своєму розпорядженні повну інформацією про 

правила, регламентуючі документи щодо автомобільного спорту, видані ФАУ, і я гарантую, 
дотримуватися всіх цих правил та положень без будь-яких винятків.  

Всі заяви, зроблені мною в цій заявці підтверджуються моїм словом честі і власноручним 

підписом.  
Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних з боку організатора. 

. Водій та учасник добровільно погоджуються взяти участь у змаганні на трасі (спортивному об’єкті) 
станом на _____________ 200__ р.) 
Підпис володаря ліцензії учасника  Підпис водія  

 
“____”___________ 200__ рік 



 

Декларація власника автомобіля 

(належить заповнити якщо водій та власник автомобіля різні особи) 
 

Цим дозволяю участь мого автомобіля  
_____________________________________________________________________________________

___ 
(марка, номер технічного паспорту) 

у змаганнях ________________________________________року та не маю і не буду мати претензій 

до: 
 Автомобільної Федерації України, її керівників та співробітників; 

 Автомобільних організацій, що входять у ФАУ; 

 Організаторів та офіційних осіб змагання; 

 Кваліфікації учасників, водіїв, механіків у питаннях стосовно змагань; 

 Місцевої влади, підприємств сервісу та інших осіб, задіяних у організації змагання; 

 Вимог та дій, пов`язаних з пошкодженням мого автомобіля під час змагань при умові, 

що аварія або нещасний випадок не виникли у результаті умислу або по недбалості 

вищевказаних осіб. 

 
 

Місце і дата __________________________ “____”______________ 200 __р. 
 

 

Підпис власника, печатка _______________________ 
 

 


