
 

 

 
 
 
 
 
 

                PROHUN 500 
NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM 
 
 

HATÁRIDİK / DEADLINES 
 

2010. május 21. – nevezés kezdete 
2010. július 2. – nevezési zárlat 
2010. július 3-tól – helyszíni nevezés (+50%-os felárral) 

21st May 2010 – entries open 
2nd July 2010 – entries close 
from 3rd July 2010 – on site entry (+50% extra fee) 

 
 

NEVEZÉS / ENTRY 
 

Nevezés módja: 
A nevezést postán vagy e-mailben lehet eljuttatni a rendezıhöz. 
 
Postacím: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
E-mail cím: nevezes@prohun.hu  
 
Érvényes nevezéshez szükséges: 

- Kitöltött, aláírt nevezési lap 
- Díjtételek befizetésérıl szóló csekk, vagy banki átutalást igazoló szelvény másolata 

(nevezési díj, szerviz díj) 
- 1-1 db igazolványkép a versenyzıkrıl (névvel a hátoldalon, e-mailben a fájlnév a 

versenyzı neve) 
- Versenyjármő dokumentumainak másolata (forgalmi engedély + gépkönyv) 

 
Befizetés módja: 
A nevezési díjtételeket postai csekken, banki átutalással vagy a helyszíni nevezésnél 
készpénzben lehet eljuttatni a rendezıhöz. 
 
Postacím: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
Bank: Raiffeisen Bank Zrt., H-1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
Bankszámlaszám: 12011265-00151037-00100004 
 
A HIÁNYOS NEVEZÉSEKET A RENDEZİ, HELYSZÍNI NEVEZÉSNEK TEKINTI ÉS 
50%-OS PÓTDÍJAT SZÁMOL FEL! 

Entry procedure: 
Entries should be sent to the organizer per post or per e-mail. 
 
Address: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
E-mail: nevezes@prohun.hu  
 
Conditions of the validation of the entry: 

- Entry form duly completed and signed 
- Copy of the confirmation of the bank transfer (entry fee, service fee) 
- 1 photo of each member of the racing crew (ID size) with the name on the back or per 

email (the name of the file have to be the name of the crew member) 
- Copy of the documents of the racing vehicle (registration certificate + logbook) 

 
Payment: 
All payments should be made by swift bank transfer, or in cash at the administrative 
checks as on site entry. 
 
Postal address: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
Bank: Raiffeisen Bank Zrt., H-1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
IBAN: HU 87-1201-1265-0015-1037-0020-0001 
SWIFT code: UBRT HUHB 
 
INCOMPLETE ENTRIES ARE CONSIDERED AS ON SITE ENTRIES WITH 50% PLUS 
CHARGE! 

 
 

NEVEZÉS LEMONDÁSA / WITHDRAWAL OF ENTRIES 
 

A nevezési zárlatig (2010. 07. 02., péntek, 24.00h) a már elfogadott nevezések 
visszamondása esetén a befizetett díjtételek 70%-át a rendezı visszafizeti. A nevezési 
zárlat után a már elfogadott nevezések visszamondása esetén a befizetett díjtételeket a 
rendezı nem fizeti vissza, kivéve vis maior esetén. A visszafizetések 2010. augusztus 13-
ig történnek meg. 
 
Nevezés lemondásának módja: 
A nevezés lemondását postán vagy e-mailben lehet eljuttatni a rendezıhöz. 
  
Postacím: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
E-mail cím: nevezes@prohun.hu  

In case a competitor already entered withdraws his entry up to the closure of the entries 
(2nd July 2010 24:00h), the organiser will reimburse 70% of the fees already paid. After the 
closure of the entries, the fees already paid won't be reimbursed. Reimbursement will be 
made until 13th August 2010.  
 
 
Withdrawal: 
Withdrawal should be sent to the organizer per post or per e-mail. 
  
Address: Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37. 
E-mail: nevezes@prohun.hu  

 
 
 

Elolvastam és tudomásul vettem / Read and approved 
Pilóta / Driver Navigátor / Co-driver 

 

 
 
 
 
 

VERSENYZİK / DRIVERS RAJTSZÁM / START NO 

 

                PILÓTA / DRIVER   -   NAVIGÁTOR / CO-DRIVER 
 

/ NO  
 

A rendezı tölti ki / Fulfilled by organizer 

 



 
 
 

 
NEVEZİ EGYESÜLET / COMPETITOR  KATEGÓRIA / CATEGORY 

Nevezı egyesület neve /  Zóna Trófea / Zone Trophy  

Name of the competitor 
 

 TROB / Hungarian Championship  

Cím /  Csak PROHUN 500 / PROHUN 500 only  

Address 
 

   

E-mail /  Motor / Bike  

E-mail 
 

 Quad / Quad  

Honlapcím /  Autó T1, T2 / Car T1, T2  

Website 
 

 Autó H (TH) / Car H (TH)  

Licenc szám /  Autó Challenge / Car Challenge  

Licence No 
 

 Autó Open / Car Open  

Csapatvezetı neve /    
Name of the team’s leader 

 
 PRIORITÁS / PRIORITY 

Mobiltelefon /  Nemzeti prioritás / 
Cell phone 

 
 National priority 

 

Szervizcsapat telefon /  Nemzetközi prioritás / 
Service team cell 

 
 International priority 

 

 
 VERSENYZİK / DRIVERS 

ADATOK / DETAILS PILÓTA / DRIVER NAVIGÁTOR / CO-DRIVER 
  

Pilóta fotója / 
Picture of the driver 

 

 

Navigátor fotója / 
Picture of the driver 

 

Vezetéknév / Surname   

Keresztnév / First name   

Születési idı / Date of birth   

Születési hely / Place of birth   

Állampolgárság / Nationality   

Cím / Address   

Irányítószám / Postal code   

Város / Cíty   

Ország / Country   

E-mail / E-mail   

Honlapcím / Website   

Mobiltelefon / Mobile phone   

Licenc szám / Licence No   

Vércsoport / Blood group   

Baleset esetén értesítendı / 

Contact in case of emergency 
  

 
 

Elolvastam és tudomásul vettem / Read and approved 
Pilóta / Driver Navigátor / Co-driver 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

VERSENYJÁRMŐ / RACING VEHICLE 
Gyártmány / Make  
Típus / Type  1WD  

Rendszám / Registration plate No  2WD  

Alvázszám / Chassis No  4WD  

Gyártási idı / Year of construction  Benzin / Petrol  

   Géposztály / 
Class of vehicle 

 Gépcsoport / 
Group of vehicle 

 
 

 
 

Motor őrtartalom / Size of capacity cm3 Diesel / Diesel  A rendezı tölti ki / Fulfilled by organizer 

 
 

SZERVIZ / SERVICE  SZERVIZJÁRMŐ / SERVICE VEHICLE ASSISTANCE JÁRMŐ / ASSISTANCE VEHICLE 
Igényelt szervizterület /  Gyártmány / Make: Típus / Type: Gyártmány / Make: Típus / Type: 
Service place required  Gyártmány / Make: Típus / Type: Gyártmány / Make: Típus / Type: 
„A” típus / Type „A”   Gyártmány / Make: Típus / Type: Gyártmány / Make: Típus / Type: 
„A” boxon felüli plusz terület /      
More place over „A” box   X 8m2 – (Ha az „A” box területe elég, hagyja üresen / If „A” box is enough for you, leave it empty) 

 
 

 
 
 
 

 
A nevezı egyesület és a versenyzı(k) a nevezési lap aláírásával 
kijelentik, hogy a versenykiírást elolvasták, értelmezték – különös 
tekintettel az 5. és a 14. pontban foglaltakra –, azt magukra 
nézve kötelezı érvényőnek tartják és, hogy a versenyen saját 
felelısségükre vesznek részt és a rendezıvel szemben semmilyen 
kártérítési igényt nem támasztanak. Valamint kijelentik, hogy 
alávetik magukat egy esetleges alkohol-, dopping- vagy 
drogtesztnek. 
 
A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a 
nevezett jármő és annak minden alkatrésze kielégíti az MNASZ 
Szabálykönyv és ezen keresztül az FIA Nemzetközi 
Sportszabályzat J függelékének elıírásait és kiegészítéseit. 
 
 

The competitor and the driver(s) by signing the entry form declare 
they have read and approved the supplementary regulation – in 
particular sections 5 and 14 – and they participate on the event 
under their own responsibility and do not make any recovery of 
damages or indemnity action against the organizer. Furthermore 
participants declare that they take part in an optional alcohol dopping 
or drug test. 
 
Given details true to reality and the racing vehicle and all of its 
components fulfill the regulations of the MNASZ Sport Code and FIA 
International Regulations J Appendix. 

 
 
 
 
 

Hely / Made in _______________ Idı / On 2010. _____________________________ hó / month ______ nap / day 

 
 
 

Elolvastam és tudomásul vettem / Read and approved 
Egyesület / Competitor Pilóta / Driver Navigátor / Co-driver 

   

Aláírás, PH / Signature, stamp Aláírás / Signature Aláírás / Signature 
 
 

ÁFÁS SZÁMLA / INVOICE (INCLUDE VAT) 
Igen / Yes  Név / Name: Kérek áfás számlát. / 

I need invoice with VAT. Nem / No  

Ha igen / 
I need: Cím / Address: 


