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Traktor TRIAL 2010 
 

Šalmanovická strouha 
sobota 22.května 2010  

 
Závazná přihláška 

 
O majiteli přihlašovaného stroje 
 
Jméno: _______________   Příjmení: _____________  Titul:_______ 
 
Obec: _________________________ Okres: _____________________ 
 
O přihlašovaném stroji 
 
Jméno stroje: ____________________  Rok výroby: ________________ 
 
Jiná technická specifika: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Nedílnou součástí této přihlášky jsou pravidla a řád soutěže (strana 2). 
Soutěžící s pravidly a řádem souhlasí a zavazuje se k dodržení všech 
bodů a to podpisem na této přihlášce a řádu (oba listy musí být správně 
vyplněny a podepsány, v opačném případě je přihláška neplatná). 
Je vyhlášeno startovné, podrobnosti sdělí pořadatel. Příjem přihlášek je 
do 14.května 2010.  
 
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: 
Pavel Pekař, Vrchlického 935, 379 01 Třeboň. 
 
Jméno a příjmení: ___________________________________ 
 
Podpis:   ___________________________________ 
 
Datum:   __________________ 
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Pravidla a řád soutěže 

Obecná ustanovení: 

Účastník Traktor trialu je povinen dodržovat pokyny organizátora a 
zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s tímto řádem. Nedodržení 
níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a 
vykázání z pozemku Traktor trialu. Každý  účastník odpovídá za své 
chování. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění, 
škody na strojích a zařízení účastníků. 

Účastník: 

1. Osoba musí být starší než 18.let 
2. Dále je řidič nesmí požívat alkoholické nápoje,psychotropní látky, před 
a během soutěže. 
3. Nesmí vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor. 
4. Musí dbát bezpečnostních, ekologických, požárních pravidel. 
5. Musí upozornit organizátora na případné závady a nedostatky. 
6. Musí se vyvarovat chování, které by vedlo ke zranění, zranění 
ostatních účastníků a diváků. 
7. Musí přizpůsobit jízdu technickému stavu stroje a terénním 
podmínkám atd. 
8. Nesmí způsobovat škodu na zařízení a ostatním vybavení. 
9. Odpovídá za svůj stroj jakož i za jeho technický stav. Případné škody 
si účastníci navzájem vyrovnají nebo jiným způsobem vyřeší. 
10. Musí dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktor trialu. 

Účastník, dále jen řidič stroje a spolujezdec byl seznámen se všemi body 
tohoto řádu a souhlasí s ním. To potvrzuje svým podpisem na 
podpisovém listě. 

 
Jméno a příjmení: ___________________________________ 
 
Podpis:   ___________________________________ 
 
Datum:   __________________ 
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