“B”

DEELNAME AAN TESTSESSIE

In mijn hoedanigheid van deelnemer/lid van een bemanning ingeschreven voor de Rallye du
Condroz-Huy 2021, krachtens artikel 12.4.5 van het bijzonder reglement
Ik ondergetekende dhr./mevr. : …………………………………………………………………
Lid van de bemanning : ………………………………………. / …………………………….………
Mobiel telefoonnummer : ……………………………

Wagennummer :

Ingeschreven voor de Rallye du Condroz–Huy 2021, zal aan de testsessie deelnemen,
georganiseerd door de Condroz-Huy Rally, die op vrijdag 05 november 2021 tussen 13u00 en
17u00 in Ben-Ahin zal plaatsvinden.
De piloten moeten hun inschrijving aan de testsessie registreren met een inschrijvingsformulier en
een recht van betrokkenheid van EUR 50 betalen.
- De nummers en alle andere verplichte publiciteiten moeten op het voertuig zijn;
- Het voertuig zal alvorens aan de technische controle gaan op convocatie van de RACB;
- Alleen de leden van de bemanning zullen aan boord van het voertuig worden toegelaten;
- Als de aanwezigheid van een persoon, die niet ingeschreven wordt aan een ingeschreven
bemanning die aan de Rallye Condroz-Huy 2021 deelneemt, aan de Koersdirecteur en aan het
College van Sportcommissarissen wordt aangegeven, kunnen sancties worden genomen, die
kunnen gaan tot het verbod de start van de Rallye du Condroz-Huy 2021 te nemen voor het
betrokken voertuig. In dat geval zal elk ongeval of toegebrachte schade voor de rekening van
de deelnemer/piloot zijn.
- Een Service Park met gereserveerde plaatsen zal in de buurt worden geplaatst, alleen
toegankelijk voor voertuigen met een AUXILIARY- plaat.
Vanwege beperkte ruimte worden trailers, evenals vrachtwagens meer dan 10 meter niet in het
Service Park van de vrije testsessie toegelaten.
- Vrachtwagens (SERVICE) meer dan 10 meter worden niet toegelaten het Service Park van
Huy (centrum) te verlaten na hun installatie in hun locatie in he Service-park van Huy.
De betaling van 50 € moet ten laatste bij de overhandiging van de roadbooks worden gedaan (30
en 31 Okt.)
Contant

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening

Bij kredietcaart / bankcaart

Voor RMCH

