PROGRAM
Kurs na licencję „BC”: „B1,B2,C1,C2”
- kurs odbędzie się w dniach 03-04.03.2012r.
1. Zgłoszenia i odpłatność
-zgłoszenia przyjmuje kol. Iwona Konieczna tel. 665 799 883:
e-mail : iwona.konieczna @ aw.poznan.pl
Prosimy o przelanie kwoty za kurs na nasze konto:
BZ WBK SA 2 O/Poznań
57 10901346 00000000 34 000 394
- odpłatność wynosi 500 PLN /egzaminy poprawkowe odbędą się po 30 dniach a odpłatność
wyniesie 150 PLN za egzamin praktyczny i 100 PLN za egzamin teoretyczny/
2. Program Kursu
sobota 03 marca 2012
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 12.30
12.45 – 14.30

-

zajęcia teoretyczne

-

przyjęcie uczestników kursu
omówienie wyścigów torowych uprawianych w
Polsce /ogólny zarys/
- Międzynarodowy Kodeks Sportowy
- Omówienie Regulaminu Rallycrossu
a/ regulamin zawodów i przebieg zawodów
b/ regulamin ramowy, szczegółowy i techniczny
c/ zasady zachowania na torze, obowiązki kierowcy
d/ flagi, sygnalizacja, sędziowie
e/ Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Strefy

14.30 – 15.30

- Przerwa obiadowa

15.30 – 17.30

- Wyścigi samochodowe w Polsce /WSMP, Endurance,
¼ mili, WPP/
a/ regulamin zawodów, przebieg zawodów
b/ regulamin ramowy i szczegółowy
c/ bezpieczeństwo i zasady zachowania się na torze
d/flagi, sygnalizacja i polecenia wydawane przez sędziów
e/ samochód zabezpieczenia SAFETY CAR i służby
ratownicze
f/ wyścigi w ramach strefy ,tory
- Jazdy po torze z instruktorem i bez
- Podsumowanie zajęć kursu , dyskusja

17.30 – 19.30
19.30

Niedziela 04 marca 2012
09.00 – 10.00

10.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00

- Zajęcia praktyczne i teoretyczne – egzaminy
- Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski
a/ regulamin zawodów
b/ przebieg zawodów
- Jazda z instruktorem i bez
- Pola przedstartowe i ustawienia na polach startowych
- Starty i falstarty /różnice w poszczególnych konkurencjach/
- Reagowanie na sygnały dawane flagami i tablicami
- Obowiązki kierowcy na torze
- Zachowanie się kierowcy w sytuacjach ekstremalnych
- podsumowanie i przerwa
- egzamin praktyczny i teoretyczny

3. Wykładowcy - Komisja Egzaminacyjna
- Bartosz Bieliński
- Tomasz Płaczek
- Sławomir Pytlak
4. Informacje dodatkowe.
Na kurs oraz egzamin przyjeżdżamy własnym samochodem z manualną skrzynią biegów
/nie musi być sportowy/ wraz z obowiązkowym wyposażeniem bezpieczeństwa kaskiem ochronnym.
Posiadamy bazę hotelową pokoje 2 osobowe w cenie 125 PLN
3 osobowe w cenie 200 PLN
6 osobowy domek w cenie 335 PLN
chętnych do skorzystania z rezerwacji prosimy o kontakt na e-maila jak wyżej.

Kierownik Kursu
Bartosz Bieliński

CENNIK
Licencja „BC, B1, C1”

500 zł

Dla posiadaczy lic.
rajdowej lub kartingowej

350 zł

Egzamin poprawkowy
teoretyczny
Egzamin poprawkowy
praktyczny
Egzamin praktyczny
+ teoretyczny

100 zł
150 zł
180 zł

