
Informacje do wypełnienia wniosku
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2D = dwudniowy wyścig
1D = jednodniowy wyścig
CEZ - Central Europe Zone - zóna střední Evropy, MČR - Mistrzostwa CZE, itd….
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INFORMACJE na temat niektórych pól w celu wypełnienia formularza

Same - drużyna - jeździec

Mistrzostwa - CUP

Klasa

Długość składu + szerokość składu + wyjście ze składu

Uwaga dotycząca depozytu

Dodatkowe informacje do aplikacji !!!!

Formularz jest ustawiony na wstępnie przygotowaną listę odpowiedzi dla niektórych punktów, dla niektórych odpowiedzi są zapisywane 
bezpośrednio. Jeśli oferowana odpowiedź Ci nie odpowiada, napisz odpowiedź w następnej komórce lub napisz na prihlasky@auctor-
racing.cz lub zadzwoń pod numer +420606611485

Wymień tylko dane w arkuszu - „Formularz wniosku-RX Sosnová”

Inne arkusze oznaczone 2D, 1D - CEZ, MČR - zostaną wykorzystane po zakończeniu wstępnych zgłoszeń zgodnie z wersją wyścigu, która 
zostanie ogłoszona. Jest to standardowy formularz zgłoszeniowy, który zespół drukuje, podpisuje i wysyła do organizatora, a następnie 

                  

Lista - „Listy” - arkusz pomocniczy dla potrzeb funkcjonalnych formularza

Wszystkie dane oznaczone gwiazdką - * muszą zostać wypełnione, inaczej aplikacja nie zostanie przyjęta

Przeczytaj uważnie pytania, twoje odpowiedzi są bardzo ważne dla organizatorów. Mają ogromny wpływ na organizacyjną i finansową stronę wyścigu. 
Ponieważ organizator nie jest właścicielem toru i wynajmuje go na wyścig, wszystko trzeba zaplanować z wyprzedzeniem i nie ma zbyt wiele miejsca 
na improwizację.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

Uwaga:Listy rozwijane odpowiedzi mogą nie działać poprawnie z niektórymi wersjami programu Excel - w takim przypadku wpisz wartości 
w polach i po pojawieniu się komunikatu, że odpowiedź nie odpowiada liście odpowiedzi, podaj tak. Proszę odpowiedzieć tak krótko, jak to 
możliwe, tak, nie, proszę wyjaśnić, nie rozumiem pytania.

Tworzona jest funkcja, która po zaznaczeniu opcji TAK kopiuje dane wyświetlane zawodnikowi, aby nie musiały być ponownie wyświetlane 
zawodnikowi. Jeśli NIE, możliwe jest ponowne zapisanie danych, a funkcja kopiowania zostanie zastąpiona.

CEZ - Mistrzovstw FIA-CEZ - zaznacz jeźdźców wchodzących do rejonów zadeklarowanych w CEZ                                                                                  
MČR - zaznacz jeźdźców jeżdżących w dywizjach ogłoszonych tylko na Mistrzostw Czech - np. National 1600                                                                                   
MPRC - zaznacz jeźdźców jeżdżących w dywizjach ogłoszonych tylko w Mistrzostw Polski (RWD+SC CUP)                                                                                                                    
CEZ, MČR lub ČTHA + RX CUP - zaznacz jeźdźców, którzy będą jeździć w danym wyścigu lub trofeum, a także będą jeździć w RX CUP

W przypadku startu w większej liczbie wyścigów, należy podać podział wyższy - tj. z wyższego poziomu mistrzostw. Gdyby ktoś chciał przejść do 
dwóch dywizji w ramach RX CUP, byłoby to rozwiązane operacyjnie z promotorem serii.

Podaj dokładne wymiary tła, pozycja zespołów w obszarze zostanie odpowiednio zaplanowana. W Sosnová nie ma systemu rezerwacji, a przy 
większej liczbie zespołów konieczne jest koordynowanie ich lokalizacji.

Podaj, z czego składa się twoje tło. Limit dla autobusów i ciężarówek powinien wynosić 8 x 13 metrów, a dla furgonetek i samochodów 
kempingowych z piwnicą to 8 x 6-8 metrów. Jeśli tło jest większe, można „ukryć się” pod dwoma zespołami, ale musimy wiedzieć, jak je przygotować 
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