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TERMIN ZGŁOSZENIA
Imię: Wniosek należy wysłać do organizatora:
Adres:
Numer tel.: I.Termin zgloseń
E-mail:  II.Termin zgloseń

Jeździec - Imię* Same - Zespół - jeździec Chcę fakturę

Data urodzenia* Zespół - nazwa zespołu - nazwa*

Narodowość* Narodowość*

Adres* Adres*

Numer telefonu* Numer telefonu*

E-mail* E-mail

Strona internetowa Strona internetowa

Mistrzostw - CUP* Marka

Klasa* Model

Numer początkowy* Objętość (cc)

Waga Wydajność

Numer homologacji FIA * Numer sportowy Pass 

Numer prawa jazdy* Numer licencji zespołu *

Data złożenia wniosku * Depo szerokość* Depo długość *

Depo wyjście* Depo uwaga*

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -  - RALLYCROSS SOSNOVÁ 2020
CEZ, MČR, MPRC, MSR, ČTHA V RALLYCROSSU + MASCOM CUP + RX CUP SOSNOVÁ

DANE DO WYPEŁNIENIA

SOSNOVÁ DATA: 27. - 28. 6. 2020

15.06.2020
prihlasky@auctor-racing.cz 24.06.2020

ORGANIZATOR
AUCTOR Racing s.r.o.

Vinařice 126, Dobrovice 29441 COVID-Termín: 02.06.2020
+420 606 611 485

2000
4 x 4 - TAK / NIE* Turbo - TAK / NIE*
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8. Ile osób potrzebuje Twój zespół przynajmniej do ścigania się, na wypadek 
większej liczby osób w lokalu? *
9. Ile czasu potrzebuje twój zespół na minimalną liczbę osób do przygotowania - 
sprzątanie obiektów w przypadku wyścigów rano i popołudniowych oraz 
związana z tym ewentualna rotacja grup. (minuty - 10,20,30,…). *

10. Wiem, że opłata wpisowa na 2020 r. Uległa zmianom zgodnie z załącznikiem q 
dotyczącym opłat AS ACR w sprawie usunięcia tekstu „* / - depozyt wraz z 
ubezpieczeniem, dotyczy tylko spółek w Czechach”, tj. że ubezpieczenie jest 
opłacane w poprzednich latach ponad depozyt. W rallycrossie sformułowanie 
zawiera sformułowanie - konkurent ... wpłaca depozyt wraz z ubezpieczeniem w 
wysokości maksymalnie 200 € uro. Czech Trophy for Historic Cars nie ma 
sformułowanego depozytu, ale zgodnie z dostępnymi informacjami depozyt 
wynosi 100 EUR. Autocross ma depozyt w wysokości 3000 CZK. *

11. Przyjmuję do wiadomości, że stawka ubezpieczenia na 2020 r. Wynosi 480 
CZK w przypadku wyścigów rallycross lub autocross w formie wyścigu 
dwudniowego i 337 CZK w formie wyścigu jednodniowego. W dwudniowym 
wyścigu regionalnym stawka wynosi 375 CZK i 261 CZK dla wersji jednodniowej. 
12. Przyjmuję do wiadomości, że organizator pobiera opłatę za usługi i energię. W 
przypadku wyścigu dwudniowego jest to 300 CZK, jeśli wyścig trwa tylko jeden 
dzień, opłata wyniesie 150 CZK, jeśli wyścig jest jednodniowy, ale zespół będzie 
w okolicy poprzedniego dnia, opłata wyniesie 200 CZK. *

4. Twój zespół wziąłby udział w wyścigu, gdyby został ogłoszony tylko jako klub, 
tj. Puchar Rallycross + Mascom Cup w trybie jednodniowym lub dwudniowym. *
5. Czy Twój zespół wziąłby udział w wyścigu, gdyby Twoja dywizja lub puchar 
zostały przejechane w ciągu jednego dnia w przypadku dużej liczby 
zarejestrowanych zawodników? Np. Sobota - RX CUP + RWDCUP, RX CUP + SC 
Cup, RX CUP + N1600. *
6. Czy Twój zespół wziąłby udział w wyścigu, gdyby ze względu na przepisy 
rządowe liczba osób w okolicy była ograniczona w trybie wyścigu rano i po 
południu? Oznacza to, na przykład, 8:00 - 13:00 pierwsza grupa, 14: 00-19: 00 
druga grupa. Grupa 50-60 jeźdźców. 30 minut treningu, 3 kwalifikacje i wyścigi 
finałowe wystarczą na 5 - 5,5 godziny, w tym 15 minut z każdej godziny na 
holowanie. *
7. Jeśli wyścig byłby prowadzony jako bezpłatny lub jako MČR i pomógłby 
zaoszczędzić ważny czas organizacyjnie, czy w przypadku mniejszej liczby 
zarejestrowanych zawodników w niektórych dywizjach miałbyś coś przeciwko, że 
połączyłby się on z innym, podobnym pod względem wydajności? Np. ČTHV 4x4 
+ Super Cars, STC + 2000 + STC-2000, ... *

1. Czy Twój zespół wziąłby udział w wyścigu w zaplanowanym zakresie (CEZ + 
inne mistrzostwa i puchary), gdyby ogłoszono go tylko jako wyścig 
jednodniowy? *

2. Twój zespół wziąłby udział w wyścigu, gdyby został ogłoszony tylko jako 
mistrzostwo kraju z czeskimi i polskimi pucharami klubowymi w trybie jednego 
lub dwóch dni. *
3. Twój zespół wziąłby udział w wyścigu, gdyby został ogłoszony WOLNY 
WYŚCIG tylko z czeskimi pucharami klubowymi w trybie jednego lub dwóch dni. *
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19. Jeśli twój zespół pochodzi z zagranicy i możliwe byłoby podróżowanie, ale w 
tym czasie obowiązywały przepisy dotyczące obowiązku testowania na COVID-
19, czy ukończyłbyś wyścig?

20. Jeśli twój zespół pochodzi z zagranicy i możliwe byłoby podróżowanie, ale w 
tym czasie obowiązywała obowiązkowa regulacja kwarantanny, czy ukończyłbyś 
wyścig? *

22. Twoje pytania do 
organizatora.

15. Jeśli zwiększona lub maksymalna kwota całkowitego wkładu w wyścig 
zgodnie z pkt 14 jest nie do przyjęcia dla twojego zespołu, ile jest dla Ciebie 

16. Jeśli bardzo niewielu kolarzy weźmie udział w wyścigu i nie będzie możliwe 
zorganizowanie żadnego z wariantów, czy zespół użyłby opcji testowania?

17. Ile czasu potrzebuje Twój zespół na test. (2-4 godziny, 4-6, ..). *

18. Dzieląc się między partnerami i fanami, Twój zespół popiera możliwość 
internetowego LIVESTREAM lub wnosi taką kwotę, aby fani, którzy nie mogli 
dotrzeć na wydarzenie, mieli okazję obejrzeć wyścig z powodu ograniczonego 
ograniczenia liczby osób. (co najmniej 1 kamera statyczna + 3 ruchome, a także 
komentarz i grafika - już zamówione). *

21. Jeśli twój zespół pochodzi z zagranicy i możliwe byłoby podróżowanie, ale w 
tamtym czasie obowiązywały przepisy zgodnie z punktami 19 i 21, czy 
ukończyłbyś wyścig, gdyby został ogłoszony wolny? *
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13. Potwierdzam, że organizator dodaje depozyt (opłatę wstępną), ubezpieczenie i 
opłatę serwisową i energetyczną w celu obliczenia łącznej kwoty. *

14. Ze względu na obecną sytuację i założenie o opuszczeniu wyścigu bez lub z 
bardzo ograniczoną liczbą widzów, a także dla różnych wersji wyścigu, z których 
każdy ma inne koszty ze względu na poziom korzystania z usług i organizacji, 
organizator przygotował przegląd opłaty startowej. Do pewnej minimalnej liczby 
zawodników możliwe jest pozostawienie danej wersji wyścigu w wymaganym 
trybie organizacyjnym, pod warunkiem, że koszty zostaną wybrane i zwrócone 
tylko z opłaty startowej. Czy twoja drużyna może zaakceptować nieznacznie 
podwyższoną opłatę startową, którą organizator planuje w związku z powyższym, 
czy nawet maksymalną kwotę opłaty startowej, którą można ustawić w 
sytuacjach granicznych, aby opuścić wyścig w wymaganym trybie? - patrz arkusz 
„OPŁATY STARTOWE WEDŁUG WERSJI WYŚCIGU”? *
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