
 

 
STELLANTIS MOTORSPORT RALLY CUP BELUX 2022 

Inschrijvingsdossier deelnemer/deelneemster 
Deze inschrijvingsaanvraag moet per brief of per mail opgestuurd worden naar 

Pole Position – Stellantis Motorsport Rally Cup Belux 
T.a.v. Davie MEERT 

Op der Schmett, 3 – 9964 HULDANGE (Luxemburg) 
info@stellantisrallycup.com 

 
 
 

Piloot  
Naam :       
Voornaam :       
Adres :       
       
Geboortedatum:        
Telefoon :                   GSM :      
E-mail :        
Licentienummer:          ASN :       
Bloedgroep:          Rhesus :      

Rijbewijsnummer :         Afgeleverd 
te :      

Op       

 
Copiloot  
Naam :       
Voornaam :       
Adres :       
       
Geboortedatum:        
Telefoon :                   GSM :      
E-mail :        
Licentienummer:          ASN :       
Bloedgroep:          Rhesus :      

Rijbewijsnummer :         Afgeleverd 
te :      

Op       

  



 

De betaling van de classementsprijzen gebeurt uitsluitend via overschrijving, op naam van de piloot of 
op naam van een bedrijf. Daarom vragen wij ook uw IBAN toe te voegen aan uw inschrijvingsdossier. 

Informaties voor de betaling van de classementsprijzen 
Naam :      
IBAN :      
BIC :       

 
 

Preparateur  
Naam van de preparateur :      
Tel preparateur :      
e-mail preparateur :      

 

KLEDING EN UITRUSTING PILOOT 
	
Gegevens met betrekking tot de overalls en de vestimentaire uitrusting voor de teams die het 
inschrijvingsgeld betaald hebben. 
	

Maat van de overall: 

T Taille Gewicht Kg Grootte Aantal 

46 77-80 48-54 165-166       

48 81-84 54-60 167-169       

50 85-88 60-66 170-172       

52 89-92 66-72 173-175       

54 93-96 72-78 176-179       

56 97-100 78-84 180-184       

58 101-104 84-90 185-187       

60 105-108 90-96 188-190       

62 109-112 96-102 191-193       

64 113-115 102-108 194-196       

66 116-119 108-114 197-199       

 
Maat kledij: 

Maat S M L XL XXL 

Aantal                               

 
 
 
 



 

Inschrijvingsgeld Stellantis Motorsport Rally Cup Belux 
Het inschrijvingsgeld voor de Stellantis Motorsport Rally Cup Belux (zie artikel 1.2 van het sportief 
reglement) moet op de volgende rekening betaald worden. 

Naam : Pole Position 
IBAN : LU45 0141 9713 1590 0000      BIC : CELLLULL 
Mededeling : « Stellantis Rally Cup + Naam Piloot + Naam Copiloot» 
 
Bij deze verklaar ik mij akkoord met het reglement van de Stellantis Motorsport Rally Cup Belux - 
2022 zowel met de vorm als de geest van de wedstrijd alsook met het specifiek reglement per 
wedstrijd. Ik verklaar dat alle onderstaande gegevens correct zijn en ik ben ervan op de hoogte dat 
foutieve informatie in dit dossier de aanleiding kan zijn tot mijn onmiddellijke uitsluiting uit de 
Stellantis Motorsport Rally Cup Belux - 2022 en dat desgevallend alle sommen die reeds betaald zijn 
niet zullen worden teruggestort door Pole Position . 
 
 
Datum :       
 
 
Handtekening piloot (voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd") 
 
 
 
 
 
 
Handtekening copiloot (voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "gelezen en 
goedgekeurd") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : In samenspraak met Stellantis Belux eigent Pole Position zich het recht toe om de kandidaturen 
van de piloten voor de Stellantis Motorsport Rally Cup Belux – 2022 die een specifiek karakter hebben 
te onderzoeken om de geest van de wedstrijd te behouden en aldus de deelname te weigeren of stop 
te zetten tijdens het seizoen, zonder hiervoor een motivatie te moeten opgeven. 
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