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Přihláška na Hobby sprint Letohrad 2022 a prohlášení jezdce 
 

Jezdec:...............................................................................................  

 

Datum nar.:................................ , trvalé bydliště :....................................................................................... , 
Datum narození není nikde evidováno a je pouze pro případ nehody a nutného lékařského ošetření k určení identity jezdce! 

E-mail.:……………………………………………….Tel.:………………………………………. 

 

zn.: ......................................................................            typ:................................ , obsah:...........................cm3,  

 

rok výroby................                                                      startovní číslo ..........…………        třída ....................... 

Podpisem této listiny prohlašuji, že se dnešního závodu ve sprintu na 1/8 míle účastním na vlastní nebezpečí  

a nebudu v případě poškození svého zdraví nebo závodního stroje požadovat na pořadateli, kterým je 

automotoklub Letohrad, žádné finanční ani jiné náhrady. Jezdec bere na vědomí, že na uzavřené trati neplatí 

pravidla silničního provozu dle zákona 361/2000 Sb. a platí zvláštní ustanovení závodu. 

V Letohradě dne 4. 9. 2022                                                                           
                      Podpis jezdce:                                                                                       Za automotoklub 

                                                                                                                     Lukáš Grůza v. r. 

…………………………………..                                                               předseda   

Potvrzení technického komisaře, že vozidlo je způsobilé zúčastnit se dnešního 

závodu a jezdec má předepsané bezpečnostní vybavení / brýle, rukavice, přilbu. 

         

                                      
  Podpis technického komisaře: ……………………………. 
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