
Kurs na certyfikat i licencje B,C , B1,C1 , B2,C2,  C3                   
 
1. Termin:  28 - 29 marca 2014 r. ( popołudniowy piątek  i sobota od rana) 
2. Miejsce:  Automobilklub Rzemieślnik ul. Żytnia 46 w Warszawie / Tor Rallycross Słomczyn 
3. Kierownik kursu:  Krzysztof Gawroński tel. 605 453 971 e-mail: gawron@ak-rzemieslnik.pl  
 4.Zgłoszenia:  A.Rz. W-wa tel. 22 632 81 49 , e-mail:  monika@ak-rzemiesnik.pl  
                             Opłata za kurs wynosi  600 zł od osoby. Wpłaty prosimy realizować gotówką  lub na konto bank 

                 BANK  PEKAO SA Oddział w Grójcu nr rachunku  35 1240 5660 1111 0000 5094 3298   

 w terminie do 5 dni kalendarzowych przed terminem kursu.  
              Egzamin poprawkowy odbędzie się po 30 dniach z odpłatnością za egzamin praktyczny 

150 zł i 100 zł za egzamin teoretyczny. 
Program kursu jest rozpisany dla 15 kursantów. W przypadku większej ilości kursantów czas zajęć  
praktycznych ulegnie zmianie, a egzaminy odbędą się później. 

5. Program kursu:  
         28 marca 2014 r. piątek – zajęcia teoretyczne (Warszawa ul. Żytnia 46): 
  15:00 – 15:30  Przyjęcia uczestników kursu. 
  15:30 – 16:00 Omówienie przebiegu kursu, wyścigi uprawiane w Polsce, licencje BC ,B1C1,B2C2 i C3 
  16:00 – 16:30 FIA, FIA-CEZ, struktura organizacyjna PZM polityka, cele i zadania realizowane  przez  
                                                         GKSS, OKSS 
  16:30 – 16:40 Przerwa kawowa. 

16:40 – 17:30 Międzynarodowy Kodeks Sportowy i Przepisy ogólne FIA …dla zawodów kwalifikacyjnych 
                             Rozgrywanych na torze 

  17:30 – 19:30 Wyścigi Górskie, Rallycross, RC CUP,  PPJB, Folkrace 
  19:30 – 19:40 Przerwa kawowa. 

19:40 – 21:30 Wyścigi (WSMP,WPP, Endurans, Puchary) 
         29 marca 2014 r. sobota – zajęcia teoretyczne i praktyczne TOR SŁOMCZYN : 
  08:00 – 08:30 Obowiązki kierowcy przed zawodami i podczas zawodów, bezpieczeństwo i zasady        
                                                         zachowania się na torze lub trasie zawodów. 
  08:30 – 09:00 Przejazd własnymi samochodami na Tor . 
  09:00 – 12:00 Jazda po torze z instruktorem i bez: 
    pola przedstartowe i ustawienia na polach startowych,  
    starty do zawodów (lotne, zatrzymane), okrążenia formujące, start z depot 
                                                         konsekwencje falstartów, reakcje na sygnały dawane flagami i tablicami, 
    sytuacje ekstremalne i reakcje kierowcy podczas takich zdarzeń. 
                                                         EGZAMIN PRAKTYCZNY 
  12:00 – 13:00 Folkrace (przygotowanie samochodu, obowiązkowe wyposażenie bezpieczeństwa, 
                                                          różnice między wzorcem skandynawskim , elementy wspólne z RC.) 
                             13:00 – 13:30    Powtórka i przygotowanie do egzaminu (pytania uczestników)-zaj. nieobowiązkowe 
  13:30 – 14:15 Egzamin teoretyczny. 
                             14:30                  Podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu 
 
6.  Wykladowcy: 
    Krzysztof Studziński 
                              Krzysztof Gawroński, Jakub Mroczkowski 
                                 
7. Komisja egzaminacyjna: 
  Przewodniczący -  Krzysztof Studziński -  instruktor sportu samochodowego- licencja 
                             Instruktora   ISS 01/2007, licencja sędziowska – I 003/12, Instruktor TJ C0040/2009 
  Członek –   Krzysztof Gawroński  instruktor sportu samochodowego    licencja ISS-03/2007 
                       wydana przez ZG PZM W Warszawie,  SP licencja I 008/12 

       
  Członek -    Jakub Mroczkowski  SP lic I 019/12 
8. Postanowienia końcowe: 

                  Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami  
     /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem. 



                          Organizator nie zapewnia noclegów. Rezerwacja hotelu  we własnym zakresie.  
9.W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 4 dni  przed terminem 
 
 
                                                                                                                     Kierownik kursu 
                                                                                                                  Krzysztof Gawroński 
Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu       .03.2014 


