
INFO K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY!!!
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2D = dvoudenní závod
1D = jednodenní závod
CEZ - Central Europe Zone - zóna střední Evropy, MČR - Mistrovství ČR, atd….
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INFORMACE k některým vyplňovaným polím ve formuláři

Shodné-soutěžící-jezdec

Mistrovství - Pohár

Divize

Depo délka + Depo šířka + Depo výjezd

Depo poznámka

Doplňující údaje k přihlášce!!!!

Formulář je u některý bodů nastaven na předpřipravený seznam odpovědí, u některých se odpovědi dopisují na přímo. Pokud vám nebude 
nabízená odpověď vyhovovat, napiště do vedlejší buňky odpověď svou nebo napiště na prihlasky@auctor-racing.cz nebo volejte na tel. 
606611485

PO VYPLNĚNÍ POŠLETE POŘADATELI ZPĚT FORMULÁŘ V EXCELOVÉ FORMĚ

Vypisovat pouze údaje na listu - "Přihlášky-Formulář-RX Sosnová"

Ostatní listy ozančené 2D,1D - CEZ, MČR - se použijí po uzavření předběžných přihlášek podle verze závodu, který bude vyhlášen. Jedná se 
o standardní přihlášku, kterou si tým vytiskne, podepíše a zašle nascenovanou pořadateli a fyzicky pak předá na závodě.

List - "STARTOVNÉ DLE VERZE ZÁVODU" - přehledová tabulka s rozpadem částek za celkový vklad do závodu (vklad, pojištění, služby). 

List - "Seznamy" - pomocný list pro funkční potřeby formuláře

Všechny údaje ozančené hvězdičkou  - *  je nutné vyplnit, nebo nebude přihláška přijata

Opravdu si pozorně přečtěte, vaše odpovědi budou rozhodující pro systém závodu. Odpovědět - "Pokud bude závod, tak pojedu." - nám bohužel 
nestačí. Někomu se může zdát, že jsou si otázky podobné a že není rozdíl mezi některými závody  - je a to hlavně finanční a organizační.

Za této a za předpokládané situace je těžké něco vymýšlet, ale možné to je. Pokud budememe mít jako pořadatelé od všech týmů dané informace, 
stihneme se připravit. Pokud ne, nebudeme schopni 14 dní před závodem něco na rychlo vymýšlet. Každá služba něco stojí a je potřeba zajistit i 
určitý počet pořadatelů a také to nejde zařídit ze dne na den. Pro nás je to o to složitější, že si areál v Sosnové pronajímáme a vše tomu musíme 
podřídit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Poznámka: je možné, že u některých excelových verzí nebudou správně fungovat rozevírací seznamy s odpověďmi - v tomto případě 
zapisujte do polí hodnoty a po vyskočení hlášky, že odpověď neodpovídá seznamu odpovědí, dejte ano. Odpovídejte prosím co nejvíc 
stručně, ano, ne, prosím vysvětlit, nerozumím otázce.

Je vytvořena funkce, která při zaškrtnutí volby ANO zkopíruje údaje vypsané u jezdce, aby se nemusely znovu vypisovat u soutěžícího. Pokud se dá 
NE, natvrdo se musí vypsat údaje znovu a kopírovací funkce se tím přemaže.

CEZ - zóna střední Evropy - zaškrtnou jezdci, kteří nastupují v divizích, jež jsou vyhlášeny v zóně                                                                                     
MČR - zaškrtnou jezdci, kteří jedou v divizích vyhlášených pouze pro MČR - např. National 1600                                                                                   
MPRC - zaškrtnou jezdci, kteří jedou divize vyhlášené pouze v polském mistrovství                                                                                                                      
CEZ nebo MČR nebo ČTHA + RX CUP - zaškrtnou jezdci, kteří by jeli daný závod či trofej plus by jeli i v RX CUPu

V případě startu ve více závodech uveďte divizi nadřazenou - tzn. z vyšího stupně mistrovství. Pokud by chtěl jet někdo v rámci RX CUPu dvě divize, 
řešilo by se operativně s promotérem seriálu.

Uveďte přesně rozměry vašeho zázemí, bude se podle toho plánovat postavení týmů v areálu. V Sosnové není rezervační systém a při větším počtu 
týmů, je nutné jejich umístění koordinovat.

Uveďte z čeho se skládá vaše zázemí. Limit pro autobusy a kamiony by měl být 8 x 13 metrů a pro dodávky a obytné vozy s podvalem pak 8 x 6 - 8 
metrů. Pokud je zázemí větší, je možné "schovat" pod dva týmy, ale musíme to vědět, abychom to v depu připravili.
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