
Circuit van Regniowez (F) - Zaterdag 16 mei 2015  
Inschrijvingsformulier - Rijden – VRIJ RIJDEN  

Organisatie van Motor Club Chevy Racing 41  
 
1/ Toegelaten machines  :  
Baanmotoren, super sport,  race motoren of zijspann en.         Maximum 105 Db.  
Alle voorlichten, knipperlichten en spiegels moeten verwijderd of afgeschermd worden. De middenbok 
moet vast gemaakt worden (vb aan frame) bij de baanmotoren. De voertuigen moeten in goede staat 
gepresenteerd worden 
2/ Begin datum van de inschrijving :  maandag  01 maa rt 2015.  
    Uiterste datum van de inschrijving :  maandag 1 1 mei 2015  (er is een max. van 100 inschrijvingen). 
 
3/  Catégorie  Machine  CC  Bouwjaar  Aantal-cyl  
 Beginners  ............................................................................................. 
 Gevorderden  ............................................................................................. 
 Expert   ............................................................................................. 
 Side-car  ............................................................................................. 
(Schrap wat niet van toepassing is)   
 
4/ Deelnemers (Minimum leeftijd is 18 jaar,doch met g eschreven toestemming van ouders is er 
een toelating voorzien voor 14 - 18 jarigen ).  

Afstand van verhaal dient gehandtekent te zijn door ouders of voogd van een minderjarige.. 
 

PILOOT :  
Naam :.................................................Voornaam :................................................................ 
Bloedgroep :...............................Geboorte datum :............................................... 
Straat en huisnr. :........................................................................................................................ 
Postcode :......................................Straat :.....................................................................   
Pays :.................................................Nationaliteit :.......................................................... 
Tel.nr.. :.........................................E-mail :.................................................................  
 
PASSAGIER :  
Naam :................................................Voornaam :................................................................ 
Bloedgroep :...............................Geboorte datum :............................................... 
Straat en huis nr. :........................................................................................................................ 
Postcode :......................................Stad :.....................................................................   
Land :.................................................Nationaliteit :.......................................................... 
Tel.nr.. :.........................................E-mail :.................................................................  
 
5/ Aantal gewenste maaltijden (aan de prijs van 5€) : ......................................................... 
 
Inschrijving : 90€  
Betaling enkel via overschrijving op rekeningnummer  (geen cheques) :  
België of het buitenland : IBAN BE39 7775 9502 1419  
N° SWIFT : GKCCBEBB  
Motor Club Chevy R41 – C/° Martiny Aline - Rue Geme roye 45 – 5580 Rochefort (België)  
Adres bank - Belfius - Libramont (België)  
Vermelding : Naam deelnemer + klasse (+ aantal voor  de BBQ)  
 
Inschrijving + bewijs van betaling opsturen naar he t secretariaat :  
C/° MARTINY Roland  –Vieiljle Chaussée 25 / Moircy–  6800 Libramont (België)                                      
E-mail : martirol@belgacom.net   
 
De individuelle verzekering van 15€ kan ter plaatst e worden aangevraagd  

 
 

                                           www.moto rclubchevy.be  
  



  
Important  

- J'accepte le règlement de cette manifestation dans l'entièreté et m'engage à les respecter. 
- Je renonce formellement à me pourvoir contre les organisateurs ou l'organisation à titre personnel ou civilement responsable. 
- Je renonce formellement pour moi ou mes ayant-droits à réclamer une indemnité quelconque au pilote qui au cours des 
entraînements  m'aurait causé un dommage, aussi important soit-il. 
- Je certifie que tous les renseignements figurant sur ce formulaire d'engagement sont exacts. 
 
- Ik neem het reglement van deze manifestatie aan en verplicht me die te respecteren. 
- Ik zal niet in beroep gaan tegen de organisatoren of organisatie, en zal ze noch persoonlijk noch 
burgelijk aansprakelijk stellen.Ik zie voor mezelf alsook voor mijn erfgenamen af van enige eis tot 
schadevergoeding van een deelnemer die mij tijdens de proefritten of persoonlijke of materiele schade berokkenen hoe groot 
deze ook moge zijn. 
- Ik berestig dat alle gegevens op dit inschrijvingsformulier ingevuld juist zijn. 
 
Signature(S):  
 
 
 
 
 
 

Commisaire d’organisation:  Martiny Roland    � +32 – 495.26.43.68. 


