PROGRAM
kursu na licencję BC, BC Junior
29 i 30 kwietnia 2017r. Tor „Poznań”
- wykładowcy:

Kol. Andrzej Harasimowicz, Sławomir Pytlak

- instruktor:

Kol. Tomasz Płaczek

Skład Komisji Egzaminacyjnej:
1. Krzysztof Harasimowicz TS 04/15
2. Andrzej Harasimowicz

TS 05/15

3. Tomasz Płaczek

I/353/12

Zgłoszenia i odpłatność:
Zgłoszenia przyjmuje kol. Iwona Konieczna tel. 665 799 883,
e-mail: autosport@aw.poznan.pl.
Przelewów prosimy dokonywać na nasze konto:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 10901346 00000000 34 000 394
(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu)
odpłatność za kurs wynosi 850 PLN
przy posiadaniu licencji kartingowej odpłatność wynosi 550 PLN
(egzaminy poprawkowe odbędą się po 30 dniach, odpłatność za egzamin praktyczny
wynosi 450 PLN, za egzamin teoretyczny 250 PLN
Program Kursu
sobota 29 kwietnia 2017 - zajęcia teoretyczne
10.00 – 10.30

- przyjęcie uczestników kursu

10.30 – 14.00

- Międzynarodowy Kodeks Sportowy
a/ przepisy ogólne
b/ zawody sportowe
c/ kierowcy/ zawodnicy
d/ kary/protesty/odwołania
e/ załączniki do MKS (H, J, K, L, O,V)
f/ Karta Poprawnego Zachowania

14.00 - 17.00

-

Wyścigi Torowe w Polsce

-

Struktura PZM-GKSS-ZO PZM-OKSS - Automobilklub

-

Licencje zawodnicze i badania lekarskie:

a/ rodzaje, zasady uzyskiwania
b/ uprawnienia do odpowiedniej konkurencji
c/ badania lekarskie i psychologiczne
d/ zachowanie po kolizji (nieukończony wyścig)
17.00 – 18.00

Przerwa

18.00 – 19.30

- Wyścigi samochodowe w Polsce /WSMP, Hour Race
oraz GSMP
a/ regulamin zawodów, przebieg zawodów
b/ regulamin ramowy i szczegółowy (+BK)
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
g/ Puchary : Porsche GT3CCCE i Kia Lotos Race

19.30 – 21.00

--

Omówienie Regulaminu Rallycrossu

a/ regulamin zawodów i przebieg zawodów
b/ regulamin ramowy, szczegółowy i techniczny (+BK)
c/ zasady zachowania na torze, obowiązki kierowcy
d/ flagi, sygnalizacja, sędziowie
e/ biegi kwalifikacyjne i finałowe
(ustawienia, prawo wyboru pola)

niedziela 30 kwietnia 2017 - Zajęcia teoretyczne i egzamin
09.00 – 13.00

- Jazda z instruktorem i bez
- Pola przedstartowe , ustawienia na polach

- Pola startowe , ustawienia w poszczególnych konkurencjach
- Starty i falstarty /różnice w poszczególnych konkurencjach
- Reagowanie na sygnały dawane flagami i tablicami
- Obowiązki kierowcy na torze (+jazda poza torem)
- Zachowanie się kierowcy w sytuacjach ekstremalnych
13.00 – 14.30

- Jazdy po torze z instruktorem i bez (w tym nieobowiązkowa).
- Jazda samochodem z trolejami jako doskonały element
wyczucia i opanowania samochodu w uślizgu bocznym…)

15.00

- egzamin praktyczny i teoretyczny

Informacje dodatkowe.
Na kurs oraz egzamin przyjeżdżamy własnym samochodem z manualną skrzynią
biegów (nie musi być sportowy) wraz z obowiązkowym wyposażeniem
bezpieczeństwa i kaskiem ochronnym.
Informujemy, iż na terenie Toru „Poznań” znajduje się baza hotelowa.
Dysponujemy pokojami: 2-os. w cenie 80 PLN i 3-os. w cenie 150 PLN –tylko dla
uczestników kursu. Rezerwacji noclegów dokonać można pod nr tel. 61 814 35 11 w
godz. od 7.00 do 15.00 lub mailowo: Alicja.nowacka@aw.poznan.pl.
Uwaga:
W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż 8 organizator ma prawo odwołać kursopłata za kurs zostanie zwrócona.
Program kursu może ulec zmianie.

Z poważaniem
Kierownik Kursu – Krzysztof Harasimowicz

