
Přihláška platná pro                         
Entryform valid for

Soutěžící 
Entrant

Kontaktní osoba
Contact person

Jméno
First name

Příjmení
Family name

Datum narození
Date of birth

Národnost
Nationality (as passport)

Poštovní adresa
Postal address

Adresa pro korespondenci
Address for corr. (1, 2 or 3)

1. 2. 3.

Mobilní telefon
Mobile Tel. No.

E-mail
E-mail address

Číslo licence
License number

Vydavatel licence
Issued by

Číslo řidičského průkazu
Driving licence No.

Země vydání
Country of issue

Značka
Make

Model                                         
Model

Rok výroby
Year of Manufacture

Kategorie / Třída
Třída / Class

Rok stavby, je-li to replika
Year of construction if the car is a 
replica

Číslo homologace                 
Homologation No.

Země registrace
Country of Registration

Další zajímavosti a historie vozu
Interesting information about car

POZOR! Účastníci Rally HA a MČR-HA jsou povinni zaslat s přihláškou také kopii předního listu TPHV!

ATTENTION! Historic Rally participants are obliged to send a copy of HTP front page!

*  Vyberte jednu možnost a zakřížkujte (X)   Choose one option and mark ( X )

Soutěžící - Entrant

Rally historických automobilů + MČR HA
Free rally of historic cars + Czech historic championship

Demonstrační jízda rally legend 
Rally legend demonstration drive

První jezdec - First driver Spolujezdec - Co driver

Převládající barva                 
Predominant Colour

Číslo HTP/TPHV                 
HTP passport No.

Číslo technického průkazu
Tech. Pass. No.

Historický vzor nebo historický 
původ vozu
Historic model or historic origin

Soutěžící jsou žádáni o zaslání fotografie vozu.
Competitors are asked to send a photo of the car.

Číslo karoserie
Body No.

Podrobnosti o vozidle - Details of the Car

Přihláška - Individual Entry Form

Registrační značka          
Registration No.

cm3

c.c.

16. - 17. 8. 2019 www.starrally.cz

** **

* * *

*

*



Startovné 
Entry fees

Star Rally Historic 430 EUR

Bez reklamy pořadatele
Without opt. Advertising

860 EUR

Rally Legend
Demonstration drive

300 EUR

Bez reklamy pořadatele
Without opt. Advertising

600 EUR

Údaje pro zaslání daňového dokladu / Invoice details: 

Firma, adresa
Name, address

IČO / ID:
DIČ / VAT:

Informace o jezdcích - Driver´s Information

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI - DECLARATION OF INDEMNITY

Datum / Date : 

(Platba se provádí až po obdržení potvrzení přihlášky poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet - viz čl. 4.6 ZU.)

Přihlašovací vklady - Entry fees

Poznámka: Přihláška může být podána e-mailem (entry@czechrally.com), soutěžící se však žádají podepsat formulář po příjezdu.

Datum uzávěrky
Closing date

8600 Kč (vč. DPH 21%)

28. 7. 2019 (18:00)

7500 Kč (vč. DPH 21%)

17200 Kč (vč. DPH 21%)

Čeští účastníci
Czech competitors

15000 Kč (vč. DPH 21%)

(The payment can be proceeded only after the competitor receives the entry confirmation from the Organizer. For more info see Art. 4.6 SR.) 

Moje účast na této Star Rally je na moje vlastní nebezpečí a nebudu brát na zodpovědnost pořadatele za jakoukoli nehodu, 
zranění atd. v průběhu podniku. Prohlašuji, že mám úplné znalosti Zvláštních ustanovení, podle kterých se Historic show pojede 
a garantuji jejich dodržování bez výjimky.Každý jezdec a spolujezdec je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění a na 
vyžádání pořadatele je předložit při administrativní přejímce. Všichni zahraniční jezdci a spolujezdci včetně členů teamu musí 
mít zaplaceno pojištění pro případ hrazení nákladů vzniklých při jejich ošetření ve zdravotnickém zařízení v ČR.
My participation on this rally is at my own risk and I will not hold the Organisers responsible for any accidents, injuries, etc. during rally. I 
declare to have full knowledge of Supplementary regulations and prescriptions in complance with the rally will be run and I guarantee to 
respect them, without exception. Every foreign driver and co-driver incl. the team members are obliged to pay for a medical insurance to 
cover their costs in case of their threatment in medical installations with in the Czech Republic territory.

POTVRZENÍ A SOUHLAS - ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT

Svým podpisem stvrzuji, že všechny informace obsažené v přihlášce jsou správné, potvrzuji a souhlasím v plném rozsahu s 
podmínkami náhrady škod a přijímám lhůty a podmínky spojené s mou účastí na tomto podniku.
By my signature I declare that all information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms 
and conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relatin to my participation in thes event.

Note: Entries may be sent by e-mail (entry@czechrally.com), but competitors are required to sign the entry form on arrival.

Zahraniční účastníci
Foreign competitors

Podpis soutěžícího
Signature of entrant

Podpis prvního jezdce
Signature of 1st driver

Podpis spolujezdce
Signature of Co-driver

*
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*
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Požadavky na servis
Service area requests

16. - 17. 8. 2019 www.starrally.cz

* ** ** ** *

Elektřina v servisu
Electricity in Service 
area

Specifické 
požadavky na 
servis
Special requests on

500 Kč / 20 EUR

ANO/YES              NE/NO

Special requests on 
Service area

Podpis soutěžícího
Signature of entrant

Datum
Date

*
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