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РАЛИ СТАРИ СТОЛИЦИ 

51-во Издание,  
9-10 Октомври 2021 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА ЗА ЗАЯВКА 
Individual Entry form 

 
 Състезател (клуб) 

Competitor 
Пилот 
First Driver  

Навигатор  
Co-Driver 

Име на състезател (клуб)  
Competitor name 

   

Фамилия  
Surname 

   

Име  
First Name 

   

Дата на раждане  
Date of birth  

   

Място на раждане  
Place of birth 

   

Националност по лиценз  
Nationality (as license)  

   

Адрес за кореспонденция 
(1,2 или 3)  
Address for correspondence (1,2 or 3) 
 

1. 2. 3. 

Телефон за връзка  
Phone Number 

   

Електронна поща  
Е-mail address  

   

Състезателни лицензи № 
Competitions license No. 

   

Федерация издател 
Issuing ASN 

   

Свидетелство за управление 
на МПС:  
Driving license No: 

   

Страна на издаване  
Country of issue 
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Данни за автомобила  / Details of the car  
Марка  
Make 

 Регистрационен № 
Registration No. 

 

Модел 
Model 

 Кубaтура  
CC 

 

Година на производство  
Year of manufacture 

 Шаси № 
Chassis No. 

 

Група/Клас   
Group/Class 

 Двигател № 
Engine No. 

 

Хомологационен №  
Homologation No. 

 Основен цвят  
Predominant color 

 

Страна на регистрация  
Country of registration 

 Tехн. паспорт № 
Technical passport  

 

Приемам предложение от организатора за рекламата  
Organizers proposed advertising accepted 

ДА  
YES 

НЕ  
NO 

 
Такса за участие. 
За да бъде тази заявка валидна, същата трябва да бъде 
придружена от такса за участие, документ за банков превод на 
пълната сума към посочената банкова сметка и други. 
 

Entry Fees. 
For this entry form to be valid, it must be accompanied by the 
appropriate entry fees, a receipt for the full amount paid to the 
competitor’s ASN, a banker’s draft or details of a bank transfer, etc. 

Такса за участие  
Entry Fees 

Редовни участник 
Legal entrants 

Крайна дата 
Closing date 

Нормалнаа такса с приета реклама на организатора  
Normal rate with organizer’s optional advertising accepted 300.00 лв. 04 Октомври 2021, 20:00 ч. 

Нормална такса без приета реклама на организатора  
Normal rate with organizer’s optional advertising not accepted 500.00 лв. 04 Октомври 2021, 20:00 ч. 

 
АСК „Шумен Аутоспорт”      
BANK: Първа Инвестиционна Банка АД 
IBAN: BG51FINV91501217413422 
BIC код: FINVBGSF 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНОСТ 
Seeding information 

Първи (First) 
     Кола (Car) ……………………………………  Група / Клас (Group / Class)……………………………..  Пилот (Driver)……………………………........ 
Приоритет А (FIA Priority A)  Да / Не (Yes / No)  Предходен приоритет (Previous FIA seed)  Да / Не (Yes / No) 
Приоритет Б (FIA Priority B)  Да / Не (Yes / No)  Ако Да, посочете година (If Yes, year) ……………………….. 
Национален приоритет (National seed) Да / Не (Yes / No)  Приоритет (Priority)   ……………………….. 
Победител в национален шампионат Да / Не (Yes / No)  
(National Championship winner?) Ако Да, посочете шампионат (If Yes, championship) ……………………… Година (Year) ……………..  
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 Година 
Year 

Състезание 
Event 

Кола 
Car 

Група 
Group 

Място в общо 
класиране 
O/A Position 

Клас 
място 
Class Position 

Брой 
завършили 
No. of Finishers 

М
еж

ду
на

ро
де

н 
Int

ern
ati

on
al 

       
       
       
       
       

На
ци

он
ал

ен
 

Na
tio

na
l 

       
       
       
       
       

Др
уг

и 
Ot

he
rs 

       
       
       
       

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
DECLARATION OF INDEMNITY 

 
 
 
 
 

Текстът да е съобразен с национален закон или валидни правила. / Text variable depending on national laws and regulations in force. 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
С моят подпис удостоверявам, че цялата информация 
съдържаща се в заявката е достоверна и аз потвърждавам и 
приемам изцяло условията на горното обезщетение, както и че 
приемам всички условия по отношение на моето участие в 
ралито. 
 

AKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT  
By my signature, I declare that all the 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 relating to my participation in this 
rally. 
 

Печат на Федерацията 
ASN Stamp* 

Подпис и печат на 
Състезател (клуб) 

Signature of Entrant 

Signature of Driver 
Подпис на Пилот 

Signature of Co-Pilot 
Подпис на Навигатор 

    

*Или писмо от федерацията разрешаващо и одобряващо участието на заявителя. 
*Or letter from the entrants ASN   authorizing and approving the entry . 

 
Дата / Date: ____________________ 
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