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FICHA DE INSCRIÇÃO 

ETAPA 1 – PRELIMINAR DE FÓRMULA 1 

(SUPER FÓRMULA BRASIL 2018) 

 

Dados Pessoais Piloto: 

Nome completo: 

(Piloto)___________________________________________________________________. 

CPF: ___.___.___-___. RG: ______________. Data de Nascimento: ____/____/_____. 

Tipo Sanguíneo:_______. Matrícula CBA:________. Tipo de Carteira:_____________. 

Dados Pessoais Responsável Legal: 

Nome completo: 

(Responsável)_____________________________________________________________. 

CPF: ___.___.___-___. RG: ______________. Data de Nascimento: ____/____/_____. 

Telefone:___________________. E-mail____________________________________: 

 

Regras para participação da Etapa – PRELIMINAR DE FÓRMULA 1.. 

1) Estar de acordo com todos os itens descritos no regulamento pela promotora. 

2) Enviar este formulário devidamente preenchido e assinado pelo piloto e responsável para o e-

mail contato@anef3.com juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição até o dia 

01 de novembro de 2018 às 12h00. 

3) Um e-mail de confirmação para recebimento do formulário será enviado imediatamente pela 

promotora através do e-mail assim que o mesmo for recebido pela promotora. 

4) Somente após a confirmação do pagamento, será efetuado o cadastro do piloto na etapa. 

5) Estar devidamente de acordo com as datas estabelecidas para os eventos e se comprometer a 

cumpri-las, 

6) Estar de acordo com as regras do evento em suas atribuições em caso de acidentes ou mauuso 

do equipamento das equipes. 
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Estou ciente e de acordo com todos os itens deste presente contrato e com o  

regulamento para o evento SUPER FORMULA BRASIL 2018 – PRELIMINAR DE 

FÓRMULA 1, a ser divulgado no site www.anef3.com. 

 

Anexar junto ao e-mail, cópias dos documentos dos pilotos e responsáveis 

juntamente com a carteirinha de piloto emitida pela Confederação Brasileira de 

Automobilismo. 

 

 

Sem mais, ______________ , _____ de ______________de 2018 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Responsável                                             Assinatura do Piloto 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Responsável ANEF 

 

 

___________________________ 

Testemunha 

 

http://www.anef3.com/

