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	  RAHVUSLIKU	  LITSENTSI	  TAOTLUS	  2013
TAOTLEJA	  ANDMED	  TÄITA	  TRÜKITÄHTEDEGA	  JA	  LOETAVALT!

*EESNIMI:

*PEREKONNA	  NIMI:

*KODUNE	  AADRESS:

*TELEFON/	  *EMAIL:

*ISIKUKOOD/	  *SÜNNIAEG:

*KLUBI:
LITSENTSID: Hind: Märgi Litsentsi	  hinnale	  lisandub	  KINDLUSTUS Hind: Märgi
Superlitsents	  (kõik	  distsip.) 150	  € Variant	  1 1,700	  €
Motokross 95	  € (invaliidsus	  70	  000€,	  surmajuhtum	  35	  000€,	  ravikulu	  20	  000€)
Ringrada 95	  € Kehtib	  ööpäev	  läbi	  (v.a.	  FIM	  ja	  FIM	  Europe	  või	  nende	  alam-‐
Enduro 70	  € organisatsioonide	  poolt	  kinnitamata	  võistlustel/üritusetel)
Supermoto 70	  € Variant	  2 350	  €
MX	  Hobby 55	  € (invaliidsus	  70	  000€,	  surmajuhtum	  35	  000€,	  ravikulu	  20	  000€)
Noor/Junior 50	  € Kindlustlusleping	  kehtib	  FIM	  ja	  FIM	  Europe	  või	  nende	  alamorgani-‐	  
Mini	  MX 55	  € satsioonide	  poolt	  kinnitatud	  võistlustel	  ja	  treeningute
KV	  kaassõitja 60	  € Variant	  3 30	  €
Mäkketõus 40	  € (invaliidsus	  35	  000€,	  surmajuhtum	  6500€)
Trial 40	  € Kindlustlusleping	  kehtib	  FIM	  ja	  FIM	  Europe	  või	  nende	  alamorgani-‐	  
Speedway 40	  € satsioonide	  poolt	  kinnitatud	  võistlustel	  ja	  treeningute
50cc	  Jun/Quad	  50 30	  € Variant	  4 100	  €
Kelk 30	  € (invaliidsus	  35	  000€,	  surmajuhtum	  6500€,	  valuraha	  5000€)
Naised	  (kõik	  distsipl.) 15	  € Kehtib	  ööpäev	  läbi	  (vaata	  variant	  1	  selgitust)
Ilma	  kindlustuseta	  litsentsi	  ei	  väljastata.	  Kindlustuse	  tingimused	  www.msport.ee	  -‐	  EMF	  -‐	  "Litsentsid"	  alalõigus
LAPSEVANEMATE	  NÕUSOLEK	  LITSENTSI	  VÄLJASTAMISEKS	  ALLA	  18-‐AASTASELE	  ISIKULE
Lubame oma lapsel osaleda mootorrattaspordi võistlustel ja treeningutel ning vabastame nii EMF-i, kui ka ürituste otsesed korraldajad 
igasugusest vastutusest võimalike õnnetusjuhtumite korral. Oleme teadlikud regulaarse (kord 6 kuu jooksul) spordimeditsiinilise järelvalve 
vajalikkusest ning teadvustame endile selle mitte-läbimise võimalikke tagajärgi. Nõustume oma lapsele mootorrattaspordi võistluste ajaks 
sõlmitava õnnetusjuhtumikindlustuse lepinguga.

Lapsevanemate	  nimed	  ja	  isikukoodid:

Lapsevanemate	  allkirjad:

SPORTLASE	  KINNITUS
Kohustun kõrvalekaldumatult täitma kõiki EMF-i, UEM-i ja FIM-i normdokumentidest, EMF-i juhatuse otsustest ning konkreetse võistluse 
juhendist tulenevaid nõudeid. Tunnustan ja täidan WADA - Maailma Anti-dopingu Koodeksit.
Nõustun mootorrattaspordi võistluste ajaks sõlmitava õnnetusjuhtumikindlustusega

Allkiri: Kuupäev:

KLUBI	  NÕUSOLEK
Andes käesolevaga nõusoleku võistlejalitsentsi väljastamiseks sportlasele, võtab klubi või registreerija endale täieliku vastutuse tema piisava 
sõiduoskuse ning EMF-i, UEM-i ja FIM-i normdokumentidest tulenevate nõuete täitmise eest.

Vastutava	  isiku	  nimi	  ja	  	  ametikoht:

Allkiri	  ja	  pitsat:


