ESCOLA DE CONDUCCIÓ
TURISMES
CONDUCCIÓ ESPORTIVA PERSONAL– Ref. CD_Pers
DESCRIPCIÓ

Cursos per a una o dues persones amb el cotxe de l'alumne o de l'escola per guanyar
control en situacions límit, aprendre les tècniques bàsiques de pilotatge i conèixer les
bases dinàmiques del vehicle i la seva conducció en circuit amb programes ajustat a
les necessitats i nivell de cada persona.

PÚBLIC

Aficionats i / o pilots que vulguin guanyar tècnica i control del vehicle.

CONTINGUT

A mode orientatiu, suggerim el següent programa:
Benvinguda i emplenament d’assegurances
Posició de conducció i volant: Ergonomia i seguretat
Ús del volant i anticipació
Control del subviratge (curs 8 hores)
-

Control del sobreviratge i contravolant (curs 8 hores)
Tècniques de sobreviratge (tracció posterior)
Límit de frenada i frenada regressiva
Límit tracció i control accelerador (curs 8 hores)
Traçat de corbes i trajectòries (curs 8 hores)
Conclusions i lliurament de diplomes

DURACIÓ

Mitja jornada (4 h)
Una jornada (8h)

PLACES

Una o dues persones.

REQUISITS

Carnet de conduir B en vigor.

INSTAL·LACIONS

Circuit Escola FAST al Parcmotor Castellolí (Barcelona).

VEHICLES

Vehicles SEAT d'última generació equipats amb desconnectadors de sistemes (ABS,
ASR, ESP) i tracció posterior model Nissan 370Z

PREU

Curs de 4h per a 1 persona: 460eur+IVA (400eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 4h per a 2 persones: 720eur+IVA (600eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 8h per a 1 persona: 690eur+IVA (600eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 8h per a 2 persones: 980eur+IVA (800eur+IVA amb cotxe de l’alumne)

INCLOU

- Ús pistes i instal·lacions Circuit Escola
- Ús vehicles escola (1 per persona)
- Ús vehicles tracció posterior – 1h (fins a 2 vehicles)
- Instructors professionals
- Dinar a restaurant (curs 8 hores)
- Assegurança accidents personal
- Diploma assistència

RESERVES

A la web www.fastparcmotor.com en l'apartat de Reserves escollint el curs i la data
desitjada.
Un cop enviada la sol·licitud ens posarem en contacte amb vostè per veure dates i
comentar detalls.
Aquesta informació pot estar subjecta a canvis d'última hora.

