
Kérjük, hogy nyomtatott nagybetûkkel töltsd ki!

Név: ____________________________________________

Értesítési cím: ____________________________________________

Telefon: ____________________________________________

E-mail: ____________________________________________

Születési idõ, hely: ____________________________________________

A "B" jogosítvány megszerzésének dátuma: _____év _______ hó ___nap

A jogosítvány érvényessége: _____év _______ hó ___nap

Angol nyelvtudás szintje: alapszint középfok felsõfok

Útlevél érvényessége: _____év _______ hó ___nap

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy elmúltam 20 éves, legalább
3 éve rendelkezem "B" kategóriás jogosítvánnyal és egészségi állapotom megfelel egy autóverseny követel-
ményeinek. Kijelentem, hogy a versenyeken saját felelôségemre veszek részt, az ezzel kapcsolatos kockáza-
tot - így különösen a sérülés vagy baleset veszélyét - és ennek mindennemû következményét kifejezetten vál-
lalom. Tudomásul veszem, hogy a verseny szervezôje hamis adatszolgáltatás esetén a versenybôl kizár.
Kijelentem, hogy a verseny feltételeit elfogadom, a szükséges igazolásokat (pl. sportorvosi) és dokumentu-
mokat szükség szerint beszerzem. Tudomásul veszem, hogy a verseny rendezõje, a Goodyear Dunlop Tires
Magyarország Kereskedelmi Kft. minden felelõsséget kizár és jogorvoslatnak helye nincs.

Dátum, aláírás:

A nevezési határidõ 2002. június 3. Nevezéseket kizárólag az általunk biztosított nevezési lapon, hiánytalanul
kitöltve, aláírva fogadunk el.
Adatvédelmi nyilatkozat: A Goodyear Dunlop Tires Magyarország Kereskedelmi Kft. az adatvédelmi törvény-
nyel összhangban a tudomására jutott személyes információkat kizárólag a verseny nevezéséhez használja
fel és nem adja át senkinek. Az adatokat kizárólag a Goodyear Dunlop Tires Magyarország Kereskedelmi Kft.
munkatársai fogják kezelni és feldolgozni. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Telefon: 06-23-514-441
Internet: www.dunlop.hu 
E-mail: info@dunlop.hu

Nevezési lap a 

DUNLOP DRIVERS CUP

versenysorozatra



Kedves reménybeli autóversenyzõ barátunk!

Itt az alkalom, hogy próbára tedd autóvezetõi képességedet és a Dunlop sportos
gumiabroncsait. Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülõ Dunlop Drivers
Cup versenysorozat nemzetközi döntõjén Malájziában 2003-ban elõször két ma-
gyar amatõr versenyzõ képviselheti hazánkat. Legyél Te az egyik! Küldd el most a
nevezési lapodat.

1. Negyven szerencsés, kisorsolt versenyzõ-jelöltet hívunk meg az elsõ se-
lejtezõre, további 10 jelentkezõ a Dunlop márkakereskedõk és szakújság-
írók közül kerül ki. A sorsolás 2002. június 7-én lesz.

2. A selejtezõn elõször alap vezetõi képességeidrõl kell tanubizonyságot ten-
ned. A továbbjutáshoz a legjobb 10 között kell lenned a Budaring gokart
centrumban.

3. A 10 legjobb köridõt teljesítõ és minden feltételnek megfelelõ versenyzõ
jut a középdöntõbe, a Hungaroring Versenyzõiskola felkészítését
követõen. A 3 napos tanfolyam után elméleti és gyakorlati ismeretekkel
felvértezve mérhetitek össze tudásotokat, már versenyautókkal. A tanfo-
lyam végeztével MNASZ versenyzõi licencet kaphatsz.

4. A két legjobb eredményt produkáló versenyzõ 2003 elején Malájziában
mérkõzhet meg a többi európai versenyzõvel egy komoly felkészítést
követõen, nemzetközi pályaverseny autókkal.

A nevezés feltételei: 
legalább 20 éves életkor, 
legalább 3 éves "B" kategóriás jogosítvány, 

a középdöntõ résztvevõinek továbbá 
legalább 2003 májusig érvényes útlevél, 
egészségügyi alkalmasság és 
legalább alapszintû angol nyelvtudás is szükséges

A sorsolás eredményérõl, a versenyek pontos idõpontjáról és a további rés-
zletekrõl csak a kisorsolt érintetteket értesítjük.

A versenyeken történõ résztvétel ingyenes, a szükséges felszerelést a Goodyear
Dunlop Tires Magyarország Kereskedelmi Kft. biztosítja. A jelentkezõk körébõl ki-
zárásra kerül, akinek bármilyen autósport versenyzõi engedélye volt kiváltva 1997.
január 1. után.

További információért és nevezési lapért hívd fel a 06-23-514-441 telefonszámot,
látogasd meg a www.dunlop.hu oldalt vagy küldj e-mailt az alábbi címre:
info@dunlop.hu.

Sporttársi üdvözlettel,

a DUNLOP csapata

Együttmûködõ partnereink: 
Budaring gokart centrum (Budapest, Budaörsi út); Hungaroring Versenyzõiskola
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