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cEloŘočruí TECHNICKÁ KARTA - MoToCYKLY
Místo konání: t9.o4. Loket, 01.05. Ředhošť, 7t.o5.Žár u Vacova, oso6. Horažďovice, 13.07. jinín, L6.08.
Merklín, 07'09. Kraslice, 20.09. Tupadly
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Název podniku: Razítko a podpis pořadatele: Startovní číslo:

Místo koniání: Datum: Objem. tffda:

2. díl - údaje ojezdci - vyplníjezdec !

1. jezdec 2. spolujezdec

Jméno:

Pffjmení:

Adresa:

PSč:

Stát:

Sponzor / team:

3. díl - formiální přejímka _ vyptní pořadatel !

fudičslcý průkaz číslo: (en při ENDURU/TRIAL)

Zákonné pojištění motor. vozidla - číslo poj.smlouvy:

Licence číslo:

Národní federace:

Formální přejímku provedl:

Dne'- Podpis arazítko:

1.



4. díl - o motocvklu -

Re gi s tračn í značka (ENDURoITRIAL) :

Průkaz sportovního motocyklu číslo:

Motocykl: I 2.

Výlrobní značka:

Císlo rámu:

Počet válců:

Vrtání l Zdvth:

Celkový zvih. objem

Poznámky:

Prohlášení jezdce:

Prohlašuji, že jsem po bezpečnostní stránce mnou předvedený motocykl k tomuto sportovnÍnu podniku řádně
připravilo ke stavbě jsem pouál materiríl o vhodných vlastnostech a roanrěrech. Sváry jsou provedeny odborně

a rozebíratelné spoje jsou spolehlivě zajištěny. Prolrlašujl, že pro tento podnik pouájr předepsané pďivo, že

zdvihový objem motoru odpovídá té třídě, ve které s ním budu startovat a že dďší úchytky na motocyklu od

motocyklu homologovaného jsou v mezíeh povolených úprav. Prohlašuji, že jsem zdráv a ře jsem nepožl ani
atkohotické rlápoje ani jiné prostředky snižující schopnost Ytznní, a že všechny uyedené údaje jsou pravdivé,
jsem si vědom, ž,e zzaneďdržení sportovních řádů mohu být potrestán zastavením sportovní činnosti.

Podpis jezdce:

5. díl - záarlarrto technické přeiímce - vyplní techniclcý komisař !

Hluk (dB/A)

Hmotnost motocyklu

Počet anačených míst
nebo plomb-čís. plom-
bv:

Závér tech. přejímky Motocykl odpovídá / neodpovídá Motocykl odpovídá / neodpovídá

Přilba: Značka:. Homologační znaěka:

Výstroj: Kombinéza: Boty:

Technickou přejímku provďl - razÍtko a podpis:
Dne:

S výsledkem tech. přejímky seznámen (podpis jezdce):

Výsledek závěxečné tech. kontroly:

2.


