
 

Craiova Super Rally 
14-15 Septembrie 2018 

CRAIOVA ” OPEL SUPER RALLY”  

14-15 Septembrie 2018 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Entry Form 

 

NR. CONCURS (cel existent pe mașina de concurs)    

Competition number (existend on the competition car)   

 

 

Taxe de înscriere / Entry Fee 

max. 11.09.2018, ora 11:00  300 RON 

Pentru a fi validă, înscrierea trebuie să fie însoțită de plata integrală a taxei de înscriere 

For validation, the entry must be followed by the payment in full for the entry fee. 

 

Banca / Bank: BCR HUNEDOARA 

IBAN: RO75 RNCB 0162 0744 7412 0001 (RON)       RO48 RNCB 0162 0744 7412 0002 (EUR) 

Titular cont / Account holder: ACS AMC Racing       SWIFT: RNCBROBUHD0  

 Detalii : Nume/prenume pilot-Craiova Super Rally / Details: Name/Surname driver – Craiova Super Rally 

 

 

Nume  și Prenume 

Name and Surname 
 

Data nașterii 

Date of birth 
 

Carte de Identitate 

(Pașaport) 

Identity Card (Passport) 

 

Adresa 

Address 
 

Nr. telefon mobil 

Phone Number  
 

E-mail 
 

Număr licență 

Licence Number 
 

DETALII DESPRE MASINA DE CONCURS / Details about the competition car 

Marca și Modelul 

Make and model 
 

Nr. Înmatriculare 

Registration Plates  
 

Cilindree/Putere –cp 

Cilinders/Horsepower 
 

Clasa 

1- 4WD 

2A- 2WD <1600cmc 

2B- 2WD >1600cmc 

3 – Monomarca (Dacia, Suzuki) 

4 – Alte tipuri (Hybrid, monopost etc.) 

       1.              2A.               2B.                 3.             4. 



 

Craiova Super Rally 
14-15 Septembrie 2018 

 

CRAIOVA  ”OPEL SUPER RALLY”  

14-15 Septembrie 2018 

 

NR. CONCURS (cel existent pe mașina de concurs)    

Competition number (existend on the competition car)   

 

 

Declaratie pe propria răspundere 

Prin prezenta declar că iau parte la „Craiova Super Rally 2018” pe propriul meu risc şi, în cazul unui 

eventual incident nu am nicio pretenţie morală sau materială faţă de FRAS, Organizatorul Craiova 

Super Rally 2018 și oficialii cursei. Am luat la cunoștintă și mă angajez să respect regulamentele și 

regulile competiției, precum și indicațiile și deciziile Directorului Sportiv. 

Prin semnătura mea, declar că toate informațiile conținute în Cererea de Înscriere sunt corecte, că 

am luat la cunoștință, sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile declarației de mai sus și că am 

acceptat toți termenii și condițiile referitoare la participarea mea în acest eveniment. 

 

Declaration of ownership 

I hereby declare to take part in „Craiova Super Rally 2018” on my own risk and, in case of an 

incident, I do not have any moral or material request towards FRAS, the Organizer and the 

competition officials. I have read and accept to follow the regulations, as well as the indications and 

decisions of the Clerk of the Course. 

Through my signature I declare that all information in the Entry Form are correct, that I 

acknowledge, I agree with the terms and conditions of the above declarations and that I accept the 

terms and conditions in reference to my participation in this event. 

 

 

 

Pilot / Driver   Semnatura/signature    Data/Date 

 

 

___________________  _________________   ______________ 

 

 

ATENȚIE, Cererea este validă doar împreună cu Declarația pe propria răspundere și doar 

dacă SE SEMNEAZĂ personal de către PILOT în fața secretarului Competiției. 

ATTENTION! The entry form is valid only with the completion of ownership and only if 

IT SIGNED in person by the DRIVER in front of the Competition Chief Secretary. 

 

Vă rugăm să trimiteti aceasta cerere de înscriere la: 

Please send this form to: 

contact@romaniasuperrally.ro 
Tel. +40 747 947 613 

mailto:contact@romaniasuperrally.ro
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