
MÍSTO:                                             

DATUM UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK
Jméno: Přihláška musí být odeslána pořadateli:
Adresa:
Telefon: I.termín dle ZÚ
E-mail:  II. termín dle ZÚ

Jezdec - Jméno* Shodné-soutěžící-jezdec Chci doklad

Datum narození* Soutěžící - Název týmu - Jméno

Národnost* Národnost

Adresa* Adresa*

Telefon +420* Telefon +420

E-mail* E-mail

Webové stránky Webové stránky

Mistrovství - Pohár* Značka

Divize* Model

Startovní číslo* Ojbem (cc)

Hmotnost Výkon

Číslo homologace FIA* Číslo sport. Průkazu*

Číslo licence jezdec* Číslo licence soutěžícího*

Datum vypsání přihlášky* Depo šířka* Depo délka*

Depo výjezd* Depo poznámka*

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

ÚDAJE K VYPLNĚNÍ

SOSNOVÁ DATUM: 27. - 28. 6. 2020

15.06.2020
prihlasky@auctor-racing.cz 24.06.2020

POŘADATEL
AUCTOR Racing s.r.o.

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

4 x 4 - ANO / NE* Turbo - ANO / NE*

mailto:prihlasky@auctor-racing.cz


8. Kolik lidí minimálně potřebuje váš tým na závod, pro případ většího omezení 
počtu lidí v areálu.*

9. Kolik času potřebuje váš tým v minimálním počtu osob na přípravu - úklid 
vašeho zázemí pro případ režimů dopoledního a odpoledního závodu a s tím 
spojeným případným střídáním skupin. (minuty - 10,20,30,…).*

10. Vím, že startovné pro rok 2020 doznalo dle přílohy q týkající se poplatků AS 
AČR změny ve věci vypuštění textu "*/ - vklad včetně pojištění, platí pouze pro 
podniky v ČR", tzn. že pojištění se oproti předchozím letům platí nad rámec 
vkladu. V rámci rallycrossu je ve standardních propozicích uvedena formulace - 
soutěžící...platí vklad včetně pojištění ve výši maximálně 200 €uro . Česká trofej 
historických automobilů nemá vklad formulovaný, ale dle dostupných informací 
je vklad 100 €uro. Autokros má vklad určený na 3000,- Kč.*

11. Beru na vědomí, že sazba pojištění pro rok 2020 je v případě mistrovského 
závodu v rallycrossu či autokrosu při formě dvoudenního závodu 480,- Kč, při 
formě jednodenního pak 337,- Kč. V rámci dvoudenního regionálního závodu je 
sazba 375,- Kč a 261,- Kč pak pro jednodenní verzi.*

12. Beru na vědomí, že si pořadatel účtuje poplatek za služby a energii. V případě 
dvoudenního závodu je tento 300,- Kč, pokud bude závod pouze jednodenní, 
poplatek bude 150,- Kč, pokud bude závod jednodenní, ale tým bude v areálu již 
den předem, poplatek bude 200,- Kč.*

4. Zúčastnil by se váš tým závodu, pokud by byl vyhlášen pouze jako klubový, tj. 
Rallycross Cup + Mascom Cup v jednodenním či dvoudenním režimu.*

5. Zúčastnil by se váš tým závodu, pokud by vaše divize nebo pohár byly odjety v 
rámci jednoho dne pro případ velkého počtu přihlášených jezdců? Např. Sobota - 
RX CUP + ČTHA, RX CUP + Mascom Cup, RX CUP + N1600.*

6. Zúčastnil by se váš tým závodu, pokud by z důvodů vládního nařízení byl 
limitován počet lidí v areálu a to v režimu dopolední a odpolední závod? Myšleno 
např. 8:00 - 13:00 první skupina, 14:00-19:00 druhá skupina. Skupina 50-60 
jezdců. 30 minutový trénink, 3 kvalifikace a finálové jízdy stačí 5 - 5,5 hodiny, 
počítáno včetně 15 minut z každé hodiny na odtahy.*

7. Pokud by se závod jel jako volný nebo jako MČR a pomohlo by to organizačně 
ušetřit důležitý čas, vadilo by vám v případě menšího počtu přihlášených jezdců 
v některých z divizí, že by se tato spojila s jinou, výkonově obdobnou? Např. 
ČTHV 4x4 + Super Cars.*

1. Zúčastnil by se váš tým závodu v plánovaném rozsahu (CEZ+ostatní 
šampionáty a poháry), pokud by byl vyhlášen pouze jako jednodenní?*

2. Zúčastnil by se váš tým závodu, pokud by byl vyhlášen pouze jako MČR s 
českými klubovými poháry v jednodenním či dvoudenním režimu.*

3. Zúčastnil by se váš tým závodu, pokud by byl vyhlášen pouze jako VOLNÝ s 
českými klubovými poháry v jednodenním či dvoudenním režimu.*

Doplňující údaje k přihlášce - Rallycross SOSNOVÁ 2020



20. Pokud je váš tým ze zahraničí a bylo by možné vycestovat, ale bylo v dané 
době platné nařízení o povinnosti se nechat testovat na COVID-19, či absolvovat 
povinnou karanténu, absolvovali byste daný závod.*

21. Pokud je váš tým ze zahraničí a bylo by možné vycestovat, ale bylo v dané 
době platné nařízení o povinnosti se nechat testovat na COVID-19, či absolvovat 
povinnou karanténu, absolvovali byste závod, pokud by byl vyhlášen jako 
volný?*
22. Vaše otázky na 
pořadatele.

15. Pokud pro váš tým není akceptovatelná zvýšená či maximální částka za 
celkový vklad do závodu dle bodu 14, kolik je pro vás akceptovatelné?*

16. Akceptováním bodu 14 našemu týmu z logiky věci vyplývá, že pořadatel díky 
omezující situaci nemůže naplno počítat s příjmy ze vstupného a partnerskými 
příspěvky, které za standardního režimu pořádání závodu neomezujícího 
nouzovým stavem, kompenzují jeho finanční riziko podnikání a akceptováním 
navýšení vkladu náš tým z části přebírá toto riziko na sebe. Je pochopitelné, že 
pokud náklady na uspořádání závodu v daném organizačním režimu a za 
předpokládajícího omezeného stavu převýší příjmy z vkladů od týmů, že by míra 
rizika měla být rozprostřena na obě strany, potřebné pro uspořádání závodu, tj. 
pořadatel + týmy.*

17. Pokud by se do závodu přihlásilo velmi málo jezdců a nebylo by možné 
uspořádat ani jednu z variant, využil by váš tým možnost testování?*

18. Kolik by váš tým potřeboval minimálně času na test. (2-4 hodiny, 4-6,..).*

19. Podpořil by váš tým formou sdílení mezi svými partnery a fanoušky možnost 
online LIVESTREAMU, případně by přispěl nějakou částkou, aby měli fanoušci, 
kteří by se nemohli dostat díky omezujícímu limitu počtu osob na akci, možnost 
tento závod sledovat. (myšleno minimálně 1 statická kamera + 3 pohyblivé, plus 
komentář a grafika - již poptáno).*

Doplňující údaje k přihlášce - Rallycross SOSNOVÁ 2020
13. Beru na vědomí, že pořadatel k výpočtu celkové částky sčítá vklad 
(startovné), pojištění a poplatek za služby a energie.*

14. Vzhledem k aktuální situaci a předpokladu odjetí závodu bez nebo s velmi 
omezeným počtem diváků a dále pak pro různé verze odjetí závodu, z nichž 
každá díky míře použití služeb a pořadatelského zajištění má jiné náklady, 
pořadatel připravil přehled startovného. Do určitého minimálního počtu jezdců je 
možné odjet danou verzi závodu v potřebném organizačním režimu za 
předpokladu výběru a úhrady nákladů pouze ze startovného. Je pro váš tým 
akceptovatelná částka za mírně zvýšené startovné, které pořadatel plánuje 
nastavit vzhledem k výše uvedenému, případně i výše maximální startovného, 
které by šlo v hraničních situacích nastavit, aby se závod odjel v potřebném 
režimu?  - viz list "STARTOVNÉ DLE VERZE ZÁVODU"?*
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