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CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Preferència Núm.
(màxim 2 xifres)

Els Concursants, Caps d'Equip i Pilots, pel sol fet de tramitar la seva inscripció, assumiran el perfecte coneixement del Reglament Particular, 
així com la seva total acceptació, sometent-se a totes les decisions i sancions adoptades per les Autoritats Federatives, els Comissaris Esportius, 
el Director de Cursa i l'Organització.

Equip Debutants

Nom

Adreça

CP i Població

Telèfon E-mail

 Cap d'equip

Mòbil

Nom i Cognoms

FOTO

Motocicleta

SST 600 SST 1000 EWC

Cilindrada

Any Fabric.

Marca Model

Nº Cilindres  NO Nº Transponder

Data

Signat: El cap d'equip

E-mail

Homologada FIM

OPEN - SBK
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 Dades de facturació (Obligatòries)

 SI

N.I.F.Nom

Adreça

CP i Població

Telèfon E-mail

 NO* 2ª moto?  SI Nº Transponder

* Segons Art. 22.10 del Reg. Part: Tots els equips podran presentar 2 motos idèntiques a les verificacions tècniques (...)



Primer pilot (Blau)

Adreça

CP i Població

Nom i Cognoms

Debutant

FOTO
N.I.F.

Nº Llicència Data Naixement

2019

Participacions

Signatura

Segon pilot (Groc) Debutant

Tercer pilot (Vermell) Debutant

Quart pilot (Blanc) Debutant

E-mail

Mòbil

Adreça

CP i Població

Nom i Cognoms

FOTO
N.I.F.

Nº Llicència Data naixement

2018 Altres:

Participacions

E-mail

Mòbil

2019
Palmarès

Adreça

CP i Població

Nom i Cognoms

FOTO
N.I.F.

Nº Llicència Data naixement

2018 Altres:

Participacions

E-mail

Mòbil

2019
Palmarès

Adreça

CP i Població

Nom i Cognoms

FOTO
N.I.F.

Nº Llicència Data naixement

2018 Altres:

Participacions

E-mail

Mòbil

2019
Palmarès

Signatura

Signatura

Signatura

Palmarès
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Fed.

Fed.

Fed.

Fed.

Altres:2018



Preferències

Compartit (indicar preferència) En exclusiva (adjuntar comprovant pagament)

Les inscripcions que no es rebin amb els seus corresponents drets degudament abonats no seran vàlides, havent 
de documentar el sol·licitant el pagament dels mateixos:

Drets d'inscripció per moto: 2.200-EUR (IVA Inclòs)

Lloguer Box en exclusiva:   1.100-EUR (IVA Inclòs)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades declarades seran incorporades al fitxer "Database CXM 
Client i Proveïdors", del qual és responsable Circuits de Catalunya, S.L. La finalitat és gestionar-ne les activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials. 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant-hi la fotocòpia del DNI adreçat a Circuits de Catalunya, S.L., Mas "La 
Moreneta", apartat de correus 27, 08160 - Montmeló (Barcelona) o bé a l'adreça de correu electrònic esportiva@circuitcat.com mitjançant signatura electrònica.

• La inscripció ha de ser signada pel Cap d'Equip i tots els pilots. S'haurà de demanar autorització expressa a l'organització en cas que es
vulgui disposar d'un segon cap d'equip.

• S'ha d'adjuntar el comprovant de transferència bancària juntament amb la fitxa tècnica de la moto.

• Les fotografies del Cap d'Equip i els pilots són obligatòries. Es poden adjuntar al present formulari, enviar-se per correu electrònic en
format jpg, o per correu ordinari amb l'original d'inscripció, en aquest cas, amb el nom escrit al dors. També es podran enviar les còpies dels
DNI, passaports o cartes d'identitat per qualsevol d'aquests mitjans.

• Durant les Verificacions Administratives, el Cap d'Equip haurà de presentar les llicències originals dels pilots. Si encara no hagués facilitat a
l'Organització els DNI, passaports o Cartes d'Identitat i/o les fotografies, haurà de fer-ho en aquest moment.

• El formulari ha d'estar degudament completat, sinó, la inscripció pot no ser acceptada.

• Els números s'adjudicaran a criteri de l'organització, pel que cap número serà confirmat fins la recepció de totes les inscripcions. Els equips
que així ho vulguin poden sol·licitar diferents números com a opció a l'apartat "Comentaris" d'aquesta sol·licitud.

Comentaris

Transferència a: BANC SABADELL IBAN ES41 0081-5197-51-0001018811 

Tancament d'inscripcions: 04/06/21

 SWIFT BSABESBB

Definir l'estructura de l'equip a la zona de pàdoc, vehicles de treball (indicar tipus), carpes, hospitalities, altres... Veure Art. 19 i esquema 2 del RP. 
L'equip que no disposi de box en exclusiva haurà de compartir els espais comuns amb un altre equip. 
Us recordem que hi ha la possibilitat de que el box adjudicat estigui al costat d'una torre pel que cal tenir en compte que aquests boxes disposen 
de menys espai a la zona de la porta de pàdoc.
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Boxs

Infrastructura zona de pàdoc

esportiva@circuitcat.com - Tel. 93 571 97 10 - www.circuitcat.com
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