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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)

Masa 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 2021
CEZ, MČR, MPRC, MSR, ČTHA - RALLYCROSS + MASCOM CUP + RX CUP SOSNOVÁ

DANE DO WYPEŁNIENIA

SOSNOVÁ DATA: 26. - 27. 6. 2021

13.06.2021
prihlasky@auctor-racing.cz 23.06.2021

ORGANIZATOR
AUCTOR Racing s.r.o.

Vinařice 126, Dobrovice 29441 COVID-Termín: 26.05.2021
+420 606 611 485

4 x 4 - TAK / NIE* Turbo - TAK / NIE*

mailto:prihlasky@auctor-racing.cz


13. Gdyby organizacja wyścigu nie była możliwa ze względu na różne środki 
(liczebne, higieniczne itp.), Lub gdyby do wyścigu zgłosiło się niewielu 
zawodników, czy Wasza drużyna skorzystałaby z okazji, aby przetestować i 
pomogła organizatorowi zmniejszyć straty w przygotowaniu wyścig i płatne 
zaliczki? *

14. Ile czasu Twój zespół potrzebuje przynajmniej na testy? *

15. Jaka jest dopuszczalna kwota za test dla Ciebie?*

8. Czy Twój zespół będzie obsługiwał transmisje na żywo?*

9. Czy Twój zespół był zainteresowany preferencyjną promocją grupy i jej 
partnerów podczas transmisji na żywo (na przykład karta kierowcy z logo 
partnerów, karta zespołu z partnerami wymienionymi jako partner wyścigu, 
zespół lub film promocyjny w bloku reklam wideo)?
10. Gdyby wyścig odbywał się bez kibiców, czy poczęstunek zapewniony przez 
organizatora pomógłby Twojemu zespołowi, czy zapewnisz sobie sam? *

11. Czy Twój zespół ma możliwość zabezpieczenia własnej elektrowni? 
Organizator wyścigu jako najemca kompleksu nie jest w stanie zagwarantować 
jakościowego połączenia przez cały czas trwania wyścigu i zaleca ekipom 
zabezpieczenie własnego. Będzie można połączyć się z siecią.*

12. Czy Twój zespół ma prysznic? Z pilnych powodów nie będzie możliwe 
korzystanie podczas wyścigu z zadaszonych trybun wraz z całym wyposażeniem 
tj. Głównymi prysznicami i toaletami. Konieczne będzie zapewnienie mobilnych 
toalet i pryszniców.

4. Ilu członków musi mieć Twój zespół przynajmniej w przypadku większego 
ograniczenia liczby osób na terenie? *
5. Jeśli istnieje możliwość zorganizowania wyścigu, ale warunkiem uczestnictwa 
będzie test PCR, czy Twój zespół weźmie udział? *
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. Czy Twój zespół byłby zainteresowany transmisją na żywo z wyścigu?

1. Czy Twój zespół wziąłby udział w wyścigu rallycrossowym w Sosnowej, gdyby 
musiał wyjechać bez kibiców z powodu działań rządu? *
2. Czy Twój zespół zaakceptowałby podwyższenie depozytu na wyścig? 
Przychody ze standardowej opłaty startowej nie pokryłyby wszystkich kosztów 
wyścigu.*
3. Jaki jest Twój akceptowalny wzrost udziału w wyścigu (0 - 100%, dostosuję się 
do większości)? *

Dodatkowe informacje do aplikacji - Rallycross SOSNOVÁ 2021


	Formularz wniosku-RX Sosnová

