WEEKEND BEZPIECZNEJ JAZDY 2021 – WORD Białystok

Termin: 29 - 30 maja 2021 r.
Miejsce: WORD w Białymstoku, Tor Wschodzący Białystok
Uczestnicy: 22 osoby (I grupa - 12 osób kat. B oraz II grupa - 10 osób kat. A)

SCENARIUSZ

29 maj (sobota) od 9:00 do 19:00 – hasło dnia: „B” jak bezpieczeństwo”
część I – zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doskonalenia techniki jazdy w zakresie
kat. B prawa jazdy:
9:00 – 10:00 – egzaminator WORD

część II - zajęcia praktyczne na placu WORD w zakresie kat. B prawa jazdy:
10:00 – 14:00 – egzaminatorzy WORD
Grupa dzieli się na 3 ekipy po 4 osoby i każda ekipa podchodzi do jednego z 3 stanowisk, na których są wykonywane
następujące czynności:
1. przygotowanie* + slalom wolny bez i w alkogoglach
2. przygotowanie* + hamowanie z ominięciem przeszkody
3. przygotowanie* + troleje
4. przygotowanie* + talerz stewarta
* przygotowanie do jazdy (fotel, lusterka, siedzenie itp.)

część III – zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doskonalenia techniki jazdy w
zakresie kat. A prawa jazdy:
12:30 – 14:30 – instruktor: Leszek Rzońca

część IV - zajęcia praktyczne na placu WORD w zakresie kat. A prawa jazdy:
14:30 – 18:30 – grupa II
1. technika prowadzenia motocykla podczas zawracania
2. poznanie techniki martwego okręgu
3. zawracanie motocyklem na ograniczonej powierzchni
4. wolna jazda po prostej i zakręcie
5. hamowanie awaryjne, hamowanie ze zmianą kierunku jazdy

30 maj (niedziela) od 09:00 do 17:30 – hasło dnia: A jak się ścigać, to tylko na torze…
ZAJĘCIA W ZAKRESIE KAT. A PRAWA JAZDY

zajęcia na torze dla 10 uczestników
9:00 – 13:00
1. tor jazdy w zakręcie (okienko wlotowe, szczyt zakrętu, wyjście z zakrętu)
2. prowadzenie motocykla (wzrokiem)
3. praca gazem w zakręcie

ZAJĘCIA W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

zajęcia na torze dla 12 uczestników
13:30 – 17:30
1. ekojazda
2. optymalny tor jazdy
3. ćwiczenia jazdy sportowej

zajęcia edukacyjne obok toru – dla gości wydarzenia

