F21 - Registrační formulář/ Přihláška k závodu

REGISTRATION AND ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA
Plese, fill in capital letters/ Prosím, vyplňte hůlkovým písmem:

MČR - COMPOTECH CAT. OPEN 2018

26.05.2018

18-1306
Event code/ CTL

Date/ datum konání

Name of the event/ Název závodu

CaO
Class/ Lodní třída

National Code/ Národní znaky

Sail number/ Číslo plachty
Sex (M/F):

Helm's Name and Surname

Year of birth:

Jméno a příjmení
to be completed by RC
in case of foreign
competitor

Competitors Code
Registrační číslo

Club, Country
Klub, Stát

Adress, telephone, E-mail
Adresa, telefon, E-mail

Sex (M/F):

Crew’s Name and Surname,

Year of birth:

Jméno a příjmení
to be completed by RC
in case of foreign
competitor

Competitors Code
Registrační číslo

Club, Country
Klub, Stát

I agree to be bound by the Racing Rules of Sailing and other documents which governs this event.
Further I declare that I have valid third-party liability insurence with minimal cover of CZK 9,000,000
per event or equvivalent (as required by point 2.4 of Czech Sailing Association National prescriptions).
Zavazuji se, že se budu řídit Závodními pravidly jachtingu a dalšími dokumenty, které platí pro tento
závod. Dále potvrzuji, že mám uzavřeno platné pojištění odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem
ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-- Kč na závod nebo jeho ekvivalent.

Date/ datum

Helm’s Signature / Podpis kormidelníka

Please complete the next part of this form for any junior crew member under age of 18 years:
Tuto část vyplňte v případě každého závodníka, který nedovršil 18 let:
Name(s) of the junior
competitor(s)/
Jméno(a) závodníka(ů) do 18let

Name(s) of the Parent, Legal Guardian, Custodian/
Jméno(a) opovědné osoby

Signature(s) and date /
Podpis(y), datum podpisu

MEASURER’S REPORT (if required)/ Zpráva měřiče (pokud je vypsáním závodu vyžadováno)
Measurement certificate No.:______________

Podpis měřiče/ Measurer’s signature and the stamp

Záznam ZK o registraci: / RC’s record of registration

Please comlete this form and produce it at Registration (at Race Committe Office)
Prosíme vyplňte tento formulář a předejte při registraci závodu(V kanceláři závodní komise)

