KRÓL NAPÊDÓW

SZANOWNI PAÑSTWO
Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê imprezy
motoryzacyjnej o nazwie “KRÓL NAPÊDÓW”. Jest to autorski projekt
opracowany przez zespó³ Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza
Kuchara. Pomys³ opiera siê na rywalizacji sportowej, która odbywa
siê przy u¿yciu trzech samochodów rajdowych. Ka¿dy z nich
dysponuje innym typem napêdu. Do dyspozycji uczestników
zawodów oddajemy przednionapêdowego Peugeota 206,
tylnonapêdowe BMW 325 oraz czteronapêdowe Subaru Impreza STI.
Imprezy te organizujemy w Oœrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w
Lipce k/Debrzna (Rallyland) lub w innych oœrodkach na terenie Polski.

ZA£O¯ENIA

Zajêcia jednodniowe
Czas trwania zawodów – 7 godzin (10.00 – 17.00)
Iloœæ uczestników – 20-24 osoby
Termin – do ustalenia
Miejsce – do ustalenia

SCENARIUSZ
Harmonogram zajêæ przewiduje po³¹czenie zabawy z doskonaleniem techniki jazdy ze
szczególnym uwzglêdnieniem jazdy sportowej. Na terenie obiektu szkoleniowego
przygotowane zostan¹ 3 stanowiska, na których uczestnicy pod okiem instruktorów
zapoznawaæ bêd¹ siê z rajdowymi wersjami samochodów Peugeot 206, BMW 325 i Subaru
Imprezy STI. Oprócz tego na ka¿dym stanowisku do dyspozycji bêd¹ cywilne samochody
Peugeot 308 i 207.
Na wszystkich stanowiskach odbêdzie siê rywalizacja sportowa na trasach prób
sportowych. Ostateczny rezultat bêdzie sum¹ wszystkich czasów osi¹gniêtych na 3 próbach.
Na ka¿dym stanowisku zajêcia rozpoczn¹ siê od prezentacji samochodu oraz próbnych
przejazdów wykonywanych przez uczestników (zapoznanie z samochodem i tras¹). Ci, którzy
nie bêd¹ zasiadali na fotelu rajdówki æwiczyæ bêd¹ elementy jazdy sportowej samochodami
szkoleniowymi ABJTK.
Zajêcia przeprowadzone bêd¹ równoczeœnie na 3 stanowiskach. W trakcie krótkich
przerw nasi goœcie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z cateringu (napoje zimne i gor¹ce,
przek¹ski). Po pierwszej i drugiej serii zajêæ harmonogram przewiduje lunch.

HARMONOGRAM CZASOWY

10.00 - 10.30 Powitanie, poczêstunek (napoje i zak¹ski),
wprowadzenie do zajêæ, podzia³ na grupy
10.30 - 12.10 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
12.10 - 12.40 Przerwa na posi³ek
12.40 - 14.20 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
14.20 - 14.50 Przerwa na posi³ek
14.50 - 16.30 Zajêcia na stanowiskach I, II, III
16.30 - 17.00 Podsumowanie i zakoñczenie zajêæ,
wrêczenie certyfikatów i pucharów, pami¹tkowe zdjêcie

STANOWISKO I
PEUGEOT 206 GR. A
Kursanci bêd¹ pokonywali trasê
slalomu za kierownic¹ rajdowej
wersji Peugeot 206
przygotowanego w specyfikacji
gr. A. Napêd na przednia oœ,
moc - 136 KM.
Uczestnicy zajêæ, którzy nie
pokonuj¹ w danym momencie
trasy slalomu, wykonywaæ bêd¹
æwiczenie z awaryjnym
hamowaniem przy pomocy
Peugeota 207.

STANOWISKO II
BMW 325
Napêd na tyln¹ oœ, moc 250
KM, szpera, hydrauliczny
hamulec rêczny. Te elementy
zagwarantuj¹ mnóstwo frajdy
ka¿demu mi³oœnikowi
motoryzacji.
Dodatkowym elementem na
tym stanowisku bêdzie
prezentacja technik u¿ywania
hamulca rêcznego w jeŸdzie
sportowej, tzw. hamowania
lew¹ nog¹ oraz
progresywnego hamowania.
Zajêcia prowadzone bêd¹ na
cywilnej wersji Peugeot 207.

STANOWISKO III
SUBARU IMPREZA STI N12
Subaru Impreza STI N12
Prawdziwa gratka! Czteronapêdowa
rasowa rajdówka przygotowana w
specyfikacji gr. N. 350 KM, szpera,
hydrauliczny hamulec rêczny. Tylko
nieliczni maj¹ szansê zasi¹œæ za
kierownic¹ takiego samochodu.
W ramach uzupe³nienia uczestnicy
zajêæ pokonywaæ bêd¹ specjalnie
przygotowan¹ trasê slalomu.
Instruktor po³o¿y nacisk na
pos³ugiwanie siê skrzynia biegów,
sportowe techniki hamowania oraz
tor jazdy. Zajêcia prowadzone bêd¹
na cywilnej wersji Peugeot 207.

ZAKOÑCZENIE ZAJÊÆ

Po zakoñczeniu zajêæ na wszystkich stanowiskach æwiczeniowych nast¹pi
podsumowanie wyników rywalizacji na wszystkich trzech samochodach
rajdowych. Zwyciêzcy (pierwsza trójka) otrzymaj¹ rajdowe puchary,
wszystkim wrêczymy certyfikaty ukoñczenia zajêæ z jazdy sportowej w
ramach Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara.

LOKALIZACJE
GDANSK

SZCZECIN

Mapka przedstawia lokalizacje
obiektów, które wykorzystujemy
do spotkañ z naszymi klientami.
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KOSZTY

Koszt organizacji imprey “KRÓL
NAPÊDÓW” dla grupy 24 osób wg
przedstawionego scenariusza to:.
Rallyland - 34 900 z³
Nowe Miasto nad Pilic¹ - 37 900 z³
Kamieñ Œl¹ski - 38 900 z³
Legnica - 39 400 z³
K¹kolewo - 39 900 z³
U³ê¿ - 38 900 z³
Ceny netto.

KOSZTY
W ramach podanych cen zapewniamy:
Przygotowanie i prowadzenie zajêæ przez zespó³ ABJTK (6
instruktorów)
Wynajem obiektu szkoleniowego
Ci¹gnik siod³owy z naczep¹ zaopatrzon¹ w
klimatyzowan¹/ogrzewan¹ salê wyk³adow¹ oraz namiot
(w razie koniecznoœci ogrzewany) o powierzchni 108 m kw.
lub klimatyzowan¹/ogrzewan¹ salê wyk³adow¹ (Rallyland)
Samochody rajdowe (3 szt.) i szkoleniowe (3 szt.)
Catering (przek¹ski, napoje ciep³e, zimne, dwudaniowy
lunch)
Ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW
Puchary dla zwyciêzców rywalizacji sportowej
Pami¹tkowe certyfikaty dla uczestników

KONTAKT
AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY
TOMASZA KUCHARA Sp. z o. o.
ul. Muchoborska 6
54-424 Wroc³aw
www.abj.kuchar.net

RALLYLAND Sp. z o. o.
Osiedle Rajdowe
77-420 Lipka
www.rallyland.pl

Osoba do kontaktu
Grzegorz Telega
grzegorz@kuchar.net
tel. kom. 510 248 878

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

