Baja 500 MotoSport – Rally Raid School
CFMoto Racing Team

Curs Inițiere ATV/SSV:
Modul A. - 1 zi (5 ore) 2 ore teoria + 3 ore practica – 100 euro/pers
Curs de inițiere ( prim contact ) cu ATV/SSV prin care este prezentat automobilul cu toate
caracteristicile acestuia de folosire, utilizare corectă și în siguranță, echipament de protecție pe
parcursul celor 2 ore de teorie.
Practic se va face o scurtă prezentare de aproximativ o oră a tehnicilor de condus în diferite
condiții de teren si aderența, iar pe parcursul a 2 ore se va face o aplicare a acestor tehnici alături de
cursanți si testare a acestora.
Cursul presupune parcurgerea a aproximativ 30km/offroad.

Modul B. - 3 zile a câte 4 ore fiecare din care 1 ora teoria, 3 ore practica ( 12 ore ) 250euro/pers
Curs de pregatire avansată pentru o siguranță și protectie sporită obținând astfel o aventură
reușită minimalizând riscurile de orice fel, exersarea diferitelor tehnici de condus în situații de
urgență, frânare accelerare, tehnica derapajului , incrucișări de axe, pierderea aderenței, diverse
tipuri de aderanță ( macadam - noroi) mecanică și tehnică autovehicul, folosirea mecanismului de
recuperare – troliu, dar și întroducerea în arta navigării , atât cu aplicație electronică de tip GPS cât
și de tip RoadBook
In urma acestui curs se poate facilita obținerea licenței de pilot pentru debut-ul în
competițiile sportive Rally Raid.
Cursul presupune parcurgerea a aproximativ 100km/offroad.

Modul C. - 5 zile a câte 4 ore fiecare cu teorie și instrucțiuni despre competiție și 3 ore
practică – 500euro/pers
Curs de performanța , in care sunt prezentate tainele si secretele unei competiții Rally Raid.
Teorie la nivel de RoadBook și Regulament de Specialitate .
Se vor aprofunda tehnicile de pilotare si navigare , formându-se o echipă pregatită pentru
orice competiție de Rally Raid.
Cursul presupune parcurgerea a aproximativ 500km/offroad.

Contact:
- Maurizio - +40 730 355 828
- Codru - +40 723 322 669
- scoalaRR@baja555romania.eu
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Școala noastră este în curs de acreditare FRAS ( www.fras.ro ) având instructori cu o
experiență solidă in ceea ce inseamnă activitățiile de tip Offroad , de peste 15 ani și cu participări
diverse la competițiile de gen ( Baja Italia, Faraon Race și chiar renumitul Paris – Dakar ) , implicați
find in momentul de față in organizarea si buna desfășurare a competiției locale Baja România
( www.baja555romania.eu ) cât și a altor competiții speficice regionale.
După parcurgerea oricărui modul prezentat anterior se poate discuta si personaliza individual
orice tip de antrenament sau pregătire alături de instructorii noștrii.
* minim 2 pers
** pentru grup mai mare de 5 pers se va face un discount.
*** nu sunt incluse costurile ATV/SSV – combustibil , asigurare.
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