Startnr

ZEEGPULL 2019.

(nr14)

Inschrijfformulier.
Deelnemer Naam:
Geboortedatum:
Straat en huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr:
E-mailadres:
Voertuig:

(merk)

Type :
De volgende Klasse worden er verreden. Aankruisen wat van toepassing is.
2.5 ton standaardklasse (3 en 4 cilinders zonder turbo)
3.0 ton fruitteeltklasse
3.5 ton standaardklasse (3 cilinder met turbo 4 cilinder zonder turbo )
4.5 ton standaardklasse (4 cilinder met turbo 6 cilinder zonder turbo )
5.5 ton standaardklasse (6 cilinder met turbo 8 cilinder zonder turbo )
7.0 ton standaardklasse
9.0 ton standaardklasse
2.5 ton sportklasse (4 cilinder 4ltr met turbo 5.5ltr zonder turbo )
3.5 ton sportklasse (4 cilinder met turbo en 6 cilinder zonder turbo )
4.5 ton sportklasse
De wedstrijd vindt plaats op zondag 8 september 2019 op het terrein aan de zeeg in Zoelen.
Wanneer er niet genoeg inschrijvingen zijn in een klasse, kan de organisatie beslissen om de
klasse niet te laten starten en de deelnemers in een andere klasse of twee klasse samen te
voegen. Hierbij wordt dan natuurlijk wel contact opgenomen met de deelnemers. Bij een te grote
groep inschrijvingen zal er geloot gaan worden op de avond zelf. Door een lotingprocedure op
gesteld door de organisatie (SDZ) . Zie voor meer info : www.zeegpull.nl
De ondergetekende verklaart:
-dat zij de organisatie en hun medewerkers vrijwaart van elke aansprakelijkheid jegens ondertekende, diens team en/of
vertegenwoordigers voor het verliezen of schade aan welke aard dan ook-zowel personelijke (letsel-)schade, als ook
schade aan eigendommen van ondertekende of diens team welke mocht ontstaan tijdens deelname aan dit evenement.
-zich er ten volle bewust te zijn, dat ondergetekende en/of zijn team bij deelname aan dit evenement volledig voor zijn
eigen rekening en of risico rijdt en voor dat rijden en het daarbij gebruikte materiaal geheel zelf verantwoordelijk is en
ervoor in te staan dat ondertekende naar behoren is verzekerd voor aansprakelijkheid jegens derden bij deelneming door
ondertekende en/of diens team,al of niet diens voertuig, aan dit evenement.
-het reglement te gebruiken van de N.T.T.O waar dan ook aan gehouden wordt tijdens het evenement de organisatie
wordt ook niet in twijfel genomen bij een uitspraak van de organisatie wat in diens negatieve besluit valt van de
deelnemer cq organisatie heeft het laatste woord bij een uitspraak wat van dien is op de deelnemer op dit evenement.

De kosten voor de inschrijving zijn 15 euro voor de standaard en 0 euro voor de sportklasse per startplaats.
Iedere tractor mag maar 1x per klasse deelnemen. Een niet getekend formulier betekend geen deelname.

Handtekening deelnemer

Betaald

Paraaf organisatie SDZ

