
7 e 8 de Junho de 2014

I.H.C.C.

C.N.M.

C.N.C.M.

T.N.M. 1300

T.N.C.M.1300

CNV

CONCORRENTE (COMPETITOR)

2º CONDUTOR (2º PILOT) - (Só CNV / Only CNV)

E-MAIL FAX

LICENÇA DESPORTIVA 

(COMPETITION LICENCE)

EMITIDA POR    

(EMITTED BY)

VALIDADE 

(VALID TILL)

NACIONALIDADE 

(NATIONALITY)

TELEFONE 

(PHONE)

TELEMOVE

L (MOBILE)

MORADA (ADRESS)

CÓDIGO POSTAL   

(POSTAL CODE)

LOCALIDADE 

(RESIDENCE)

MATRÍCULA (ENROLLMENT)

E-MAIL

MODELO (MODEL)

PASSAPORTE TÉCNICO          

(TECHNICAL PASSPORT)

MARCA (MARC) C.C.

NACIONALIDADE 

(NATIONALITY)

Nº CHASSIS (CHASSIS Nº) MOTOR Nº (MOTOR Nº)

CATEGORIA (CATEGORY) GRUPO (GROUP) CLASSE (CLASS)

EMITIDA POR    

(EMITTED BY)

FAX

FAX

ANO (YEAR)

TELEFONE 

(PHONE)

VALIDADE 

(VALID TILL)

I declare to have no doubts about the risks and dangers of Racing Events, and for such contingences and any others resulting from my participation in this event, I accept full and absolute responsibility and

I renounce to ask for any posterior responsibility to the Organisation. I also declare to have full knowledge of the wiaver of liability of the organiser in case of accident as per the terms of the insurance

policy. Also declare to have full knowledge of the Rules and Regulations issued by the FIA and the National Sporting Regulations covering and governing Motor Racing in all aspects, and I guarantee to

respect all such Rules and Regulations without exception. All statements made by me in this Entry Form are guarantee by my word of honour.

Declaro estar absolutamente ciente dos dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumo inteira e total responsabilidade e renuncio a pedir qualquer posterior responsabilidade à

Organização. Declaro ainda que tomei conhecimento da exclusão de responsabilidade aplicável à organização em caso de acidente nos termos do seguro de prova e que conheço os regulamentos da FIA

e o Regulamento Desportivo Nacional, os quais me comprometo a observar e cumprir em todas as suas prescrições. Garanto pela minha honra que todas as declarações que neste documento presto são

rigorosamente exactas.

CÓDIGO POSTAL   

(POSTAL CODE)

FICHA HOMOLOGAÇÃO             

(HOMOLOGATION)

NOME (NAME)

MORADA (ADRESS)

NOME (NAME)

LICENÇA DESPORTIVA 

(COMPETITION LICENCE)

E-MAIL

MORADA (ADRESS)

CÓDIGO POSTAL   

(POSTAL CODE)

CONDUTOR (PILOT)

NOME (NAME)

___________ ,____- ___________ ,2014

Local e DATA (Local and DATE)

LICENÇA DESPORTIVA 

(COMPETITION LICENCE)

DETALHES  DO  VEÍCULO (VEHICLE DETAILS)

CONCORRENTE (THE COMPETITOR) CONDUTORES (THE PILOTS)

VALIDADE 

(VALID TILL)

EMITIDA POR   

(EMITTED BY)

TELEMOVE

L (MOBILE)

LOCALIDADE 

(RESIDENCE)

TELEFONE 

(PHONE)

CONTACTOS (CONTACTS) 
Jorge Castanheira - +351 917817023 
Nuno Loureiro - +351 913315190 

CAMI 
R. Padre Fernão Cardim, 49 
4150-315 Porto 
email: clubeaventuradominho@gmail.com 
FAX: +351 22 996 49 55 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Este boletim deve chegar ao Secretariado da Comissão Organizadora da Prova antes das 18 horas de 5ª feira 22 de Maio de 2014 

NR. 

CATEGORIA 
(CATEGORY) 

GRUPO 
(GROUP) 

A preencher pela organização 
(Only for the Organizer) 

CLASSE 
(CLASS) 

 
 
 
 


