Doplňující údaje k přihlášce - Rallycross SOSNOVÁ 2021
1. Zúčastnil by se váš tým rallycrossového závodu v Sosnové, pokud by se musel
vzhledem k vládním opatřením odjet bez diváků, nebo jen s velmi malým,
povoleným množstvím?*

Možné odpovědi
ANO/NE

2. Akceptoval by váš tým navýšení vkladu do závodu, který by byl nutný z důvodu
nepokrytí nákladů souvisejících s uspořádáním závodu z vybraného
startovného?*

ANO/NE

3. Jaké je pro vás akceptovatelné navýšení vkladu do závodu (0 - 100%,
přizpůsobím se většině)?*

0 - 100%, Přizbůsobím se většině

4. Kolik musí mít váš tým minimálně členů pro případ většího omezení počtu lidí v
areálu? *

1-5

5. Pokud bude závod možné uspořádat, ale podmínkou účasti na něm bude PCR
test, zúčastnil by se ho váš tým?*

ANO/NE

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 přípravu a odtahy.*

ANO/NE

7. Měl by váš tým zájem o livestream ze závodu?.*

ANO/NE

8. Jakou částkou by váš tým podpořil livestream?*

100,- Kč, 200,- Kč, 300,- Kč a více

9. Měl by váš tým zájem o zvýhodněnou propagaci týmu a jeho partnerů v rámci
livestreamu? (např. Karta jezdce s logy partnerů, týmová karta s logy partnerů
mezi partnery livestreamu, týmové nebo propagační video partnerů v rámci bloku
video reklam v livestreamu).*

NE/ANO pošlete nabídku

10. Pokud by se jel závod bez diváků, využíval by váš tým zajištěné občerstvení
pořadatelem nebo by si zajistil ve vlastní režii?*

ANO, v plné výši, NE,jsme soběstační, VŽDY z části využíváme

11. Má váš tým možnost zajištění vlastní elektrocentrály? Pořadatel závodu není
schopen jako nájemce areálu garantovat kvalitní připojení elektriky po celou dobu
závodu a doporučuje týmům zajistit si vlastní. Připojení na síť by mělo být
možné.*

NE/ANO, ANO, můžeme se spojit i s jinými týmy

12. Má váš tým v rámci svého zázemí vlastní sociální zařízení, především sprchu?
Vzhledem k neodkladným záležitostem nebudou v době konání závodu moci být
využívány kryté tribuny, včetně veškerých zařízení s nimi spojenými, tudíž hlavní
sprchy a toalety a bude tak nutno zajistit mobilní. Podle předpokládaného počtu
lidí se bude muset zajistit dostatečný počet.*

ANO/NE

13. Pokud by nebylo možné závod uspořádat z důvodů různých opatření (početní,
hygienická,..), nebo by se do závodu přihlásilo málo jezdců, využil by váš tým
možnost testování a pořadateli tak pomohl snížit ztráty s přípravou
neuskutečněného závodu a uhrazených záloh?*

ANO/NE

14. Kolik času by váš tým na testování (volné jízdy) minimálně potřeboval?*

2-4,4-6,6-8,8-10

15. Jaká je pro vás akceptovatelná částka za testování dle vaší minimální časové
potřeby?*

?

