Entry form/Заявка
№
COMPETITOR/УЧАСТНИК

PILOT/ПИЛОТ

CO-PILOT/КО-ПИЛОТ

Team name /
Име на тима
Surname/
Фамилия
First Name/Име
Date of birth/
Дата на раждане
Nationality as license/
Националност по
паспорт
Blood group/
Кръвна група
Sex/Пол

Postal address/
Пощенски адрес

Email
Phone Number/
Телефон за
кореспонденция
Mobile phone/
Мобилен телефон
Fax number/
Факс номер
Passport number/
Паспорт Номер
Competitions license
No./ Лиценз
Issuing ASN/
Федерация издател
Driving license No: /
Лиценз No:
Country of issue/
Страна на издаване

F⃝

M⃝

F⃝

M⃝

DETAIL OF THECAR / Данни за Aвтомобила
Make/
Марка
Model/
Модел
Registration No./
Регистрационен No.
Year of manufacture/
Година на производство
Predominant color/
Основен цвят
Homologation No./
Хомологичен No.
Chassis No./
Шаси No.
Technical passport No. /
Tехн. Паспорт No.
Vehicle insured by the following
company/
Застрахователна компания
By contract № / Договор №
Тotal weight / Общо тегло
Energy vehicle capacity /
Капацитет енергия на превозно
средство

L

All Energies using / Енергийни
източници

Essence ⃝
Diesel ⃝
E85
⃝

For electric only: voltage of charge /
Само за електрически автомобили:
Волтаж за зареждане

kg

GNV
⃝
GPL
⃝
Hydrogen ⃝

IIIA

VII

⃝

⃝

VIII
A
⃝

EA
⃝
Electricity ⃝

230 V ⃝
380 V ⃝

CATEGORIES / Категории
Cf Art. 4

km/h

B
⃝

C
⃝

Autonomies / Преход с едно зареждане
⃝ ≤ 250 км
⃝ ≥ 250 км

Category IIIA - Electrically powered Series Production vehicles for daily use (art.2.5.1. of the FIA Technical Regulations for Alternative Energies Vehicles)
Категория IIIA – Серийни електрически автомобили за ежедневно използване (чл.2.5.1. от FIA Technical Regulations for Alternative Energies Vehicles)
Category VII - Hibrid electrical vehicles (Art. 9 sub 7 of the FIA Technical Regulations for Alternative Vehicles)
Категория VII – Хибридни електрически автомобили (чл. 9 т 7 от FIA Technical Regulations for Alternative Vehicles)
Category VIII- Other Alternative energy vehicles (Art.2.9. of the FIA Technical Regulations for Alternative Vehicles)
Категория VIII- Други автомобили задвижвани от алтернативно гориво (чл.2.9. от FIA Technical Regulations for Alternative Vehicles)
A/Electric vehicles generating the on-board electric propulsion energy solely by fuel cells. The type of fuel, e.g. hydrogen, methanol, ethanol is free.
А/ Електрически автомобили задвижвани от горивни клетки. Типа на горивото, например водород, метанол, етанол.
B/Vehicles utilizing any kinds of thermal engines, powered by renewable fuels. Burning the fuel will not increase the CO2 content of the atmosphere.
В/Автомобили, използващи всички видове термични двигатели, задвижвани от възобновяеми горива. Изгарянето на горива не трябва
да увеличава съдържанието на CO2 в атмосферата
C/Any vehicles with thermal engine using a fuel which consists of more than 80 % of commercially available Diesel fuel. Any vehicles with thermal
engines using a fuel which consist of less than 15 % of commercially available petrol fuel.
С/Всички автомобили с ДВГ използващи гориво състоящо се от не повече от 80% дизел. Всички автомобили с ДВГ използващи гориво
състоящо се от по-малко от 15% бензин.

The calorific energy of the alternative fuel used during an event by a competing bi or multi fuel vehicle must be at least 80% of the total calorific fuel energy
used, otherwise the vehicle is excluded from all classifications
Калоричността на алтернативните горива по време на изпитанието за класиране, автомобилите с две и повече горива трябва да бъде над 80%
от общата калоричност на използваното гориво, в противен случай автомобилът се изключва от всички класирания
Categories, VII and VIII are amalgamated in the VIII category. Only these two categories and Category IIIA count for drivers, co-drivers and constructors FIA
Alternative Energies Championships classification.
Категории, VII и VIII са обединени в категорията VIII. Само тези две категории и Категория IIIA участват в класиранията на FIA Alternative Energies
Championships classification за пилоти, ко-пилоти и конструктори

ENTRY FEES / Такса за участие
Такса участие
Пилот-Копилот+член
Такса участие
Други

⃝ 450 €
включва:

Хотел
(19;20;21.07)
Гала Вечер
Пилот;Копилот

⃝ 360 €
Хотел
60 eur. Гала
вечер
Други- 30

Total

⃝ 450 €

Regularity
Driver Permit/
Лиценз
издаден на
място

⃝ 550 €

Хотел
(19;20;21.07)
Гала Вечер

⃝ 430 €
90 Гала вечер
Други-30

Total

⃝ 550 €

⃝ 30 €

By Bank transfer to:
Bank DSK EAD, Sofia, Klon 4, Bul. Vitosha 15, BIC Code: STSA BGSF, IBAN: BG 89 STSA 93000019180335
По банков път:
ДСК ЕАД София, Клон 4, Ул. Витоша 15, BIC код: STSA BGSF, IBAN: BG89 STSA 9300 0019 1803 35
Entry Fees.
The entry to be valid it must be accompanied by the appropriate entry fees, a receipt for the full amount
paid to the entrants ASN, a bankers draft or detail soft a bank transfer etc.
Такса за участие.
За да бъде тази заявка валидна, същата трябва да бъде придружена от такса за участие,
разписка за пълната сума на съответната федерация, документ за банков превод и т.н.
DECLARATION OF INDEMNY /ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕ
Text variable depending on national laws and regulation in force. Текстът е съобразен с Национален
закони или валидни правила.
AKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT By my signature I declare that all the information contained on the
entry is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms and conditions of the above
indemnity and that i accepts all the terms and conditions relating to my participation in this event.
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 състезанието.

ASN Stamp*
Печат на Федерацията

Signature of Entrant
Подпис на Участника

Signature of Driver
Подпис на Пилота

Signature of Co-Pilot
Подпис на Ко-пилота

.*Or letter from the entrants ASN authorizing and approving the entry.*Или писмо от федерацията на
заявителя разрешаващо и изказващо.
DATA / ДАТА ____________________

