KNAF Sectie Rally
Inschrijfformulier voor deelname aan het :

Form to enter Championship

Nederlands Rallykampioenschap 2019
ONRK Open
OPEN DUTCH RALLY CHAMPIOENSHIP
NRK
NSRK
NHRK

- Nederlands Rallykampioenschap 2019
NATIONAL DUTCH RALLY CHAMPIONSHIP

- Nederlands Short Rallykampioenschap 2019
- Nederlands Historic Rallykampioenschap 2019
DUTCH HISTORIC CHAMPIONSHIP

(aankruizen aan welk kampioenschap u wilt deelnemen, please mark choice ).

INSCHRIJVER en 1e BESTUURDER van de EQUIPE / Competitor and 1st. Driver :
Achternaam
Last name:

Voorletter(s):
Initials:

Roepnaam:
First name:

LICENTIENUMMER:
Licence no:

Straat:

Nr.

Street:

No.

Postcode:

Woonplaats:

Postal code:

City:

Telefoon:

Mobiel:

Phone number:

Mobile:

EMAIL :

GEGEVENS 2e BESTUURDER van de EQUIPE :
Vervanging toegestaan :
(Changing allowed)

/ 2nd. Driver of the team

Achternaam
Last name:

Voorletter(s):
Initials:

Roepnaam:
First name:

LICENTIENUMMER:
Licence no:

Datum - Date :

Het ingevulde formulier zenden naar
Please send entry form to

rally@knaf.nl

Kan ook ingeleverd worden bij de document controle/may also be delivered at administrative control
Inschrijfformulier

25.02.2019

BELANGRIJKE INFORMATIE

U dient door deze inschrijving aan te geven aan welk kampioenschapU wenst deel te nemen. De inschrijving dient kenbaar gemaakt te worden door
inlevering van dit inschrijfformulier bij de document controle van de wedstrijd
waar U voor het eerst in 2019 aan deel wenst te nemen en of de wedstrijd welke
U voor het eerst punten wenst te vergaren.

U krijgt pas punten toegedeeld als het inschrijfformulier via de organisator van een rally evenement is kenbaar gemaakt aan het BSR bestuur/kampioenschapscoördinator. U kunt ook
het inschrijfformulier rechtstreeks aan het BSR secretariaat toezenden. rally@knaf.nl

Zolang U niet staat ingeschreven voor een der kampioenschappen en of Challenge
worden U geen punten toegedeeld, ook niet met terugwerkende kracht kunnen
punten dan worden toegekend.
De inschrijver behoudt het recht om éénmaal gedurende het seizoen van Kampioenschap te
wisselen. De tot dan toe toegekende punten blijven staan voor het kampioenschap waar U als
eerste voor hebt ingeschreven en kunnen niet worden meegenomen. Het is vrij gedurende het
kampioenschap/Challenge van wagen klasse te wisselen binnen het door U ingeschreven
kampioenschap/Challenge. Ook hier geldt dat de toegekende punten voor het “klasse”
klassement blijven staan en niet kunnen worden meegenomen.

Bij het inschrijven voor een der kampioenschappen staat U automatisch ingeschreven
voor de Junior kampioenschappen en Lady cups als U daarvoor in aanmerking komt

