
                             

          AMICS AUTOMOBILS ANTICS RUBÍ     
      
       INSCRIPCIO:   IX  EDICIO RAL-LI CLÀSSIC SANT CRISTÒFOL - RUBI 

  
                                     13 DE JULIOL 2013                                  PARTICIPANT Nº 
Amb aquesta sol·licitud els sotasignats declaren conèixer el reglament, acceptant-lo i es  

compromet a complir totes las normes que siguin dictades per la comissió organitzadora.  

Al mateix declaren que el vehicle inscrit, esta vigent de la seva assegurança i ITV per  

circula per las vies publiques. Els conductors es faran responsables dels danys que ells  

mateixos es puguin ocasionar. Event organitzat sota normativa F.E.V.A. 

                                   Tancament inscripcions:  9 de juliol  o cubrir 50 places 

 

CONDUCTOR 

NOM 

 

DNI 

 

DOMICILI POBLACIO CP 

PROVINCIA 

 

TELF 

 

E-mail 

 

                                                                        ACOMPANYANT  

                                                                              VEHICLE 

MARCA MODEL MATRICULA 

 

  ANY 

CIA. ASSEG POLISSA nº VALIDA fins 

CLUB o ESCUDERIA ITV fins 

   
   CLASSE "R"  AMB APARELLS de 1-01-50 a mes de 25 anys el dia de la prova 
 .  
   CLASSE "O" SENSE APARELLS  de 1-01-50 a mes de 25 anys el dia de la prova 

 

                           .                               

 

LLIBRE DE RUTA :    Per web o mail                      En paper (5€) 

                                         el dia 11 -juliol                  en verificacions         

 

                                                     DRETS D’INSCRIPCIÓ 
        Fins la data de tancament d’inscripcions  95 € per vehicle.        (Socis A. A..A. R  80 € )    

       Pagament: Mitjançant ingrés o transferència a Caixa Penedès    2081 0165 88 3300008066 

        Cal envia l’inscripció i  comprovant bancari per E- mail a:       classicrubi@gmail.com   

                                                                                                   o el tel/fax  93 697 33 28  
NOTA: L`inscripcio sera valida un cop afectuat el ingres bancari 

 

Data...............................................Siganturas equip 

              

NOM 

 

DNI 

 

DOMICILI POBLACIO CP 

PROVINCIA 

 

TELF 

 

E-mail 

 

http://challengeintercomarques.blogspot.com.es/
http://automobilsanticsrubi.blogspot.com/b/post-preview?token=0w2MbT4BAAA.nIrvFCxzFoD9dFBIKltSMA.Z7pRpZWr2KNICuRj_IYuTw&postId=2449269043822601734&type=PAGE
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