Učme se přežít

Propozice

| Projekt ke zlepšení stavu nehodovosti motocyklistů

Učme se přežít je název projektu, kterým se snažíme snížit počet a zejména pak následky
dopravních nehod motocyklistů. Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější cestou jak toho docílit
je trénink v prostředí bezpečných autodromů a polygonů.
Za tímto účelem jsme sestavili program, který se zaměřuje na to nejdůležitější, co by každý
motocyklista měl bezpodmínečně znát a umět. Při řízení motocyklu v provozu platí víc než
kdekoliv jinde, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky.
Většina vážných dopravních nehod motocyklistů je v silničním provozu spojena s
přeceňování schopností, nedostatečnými zkušenostmi, ztráty sebekontroly atp. Tyto příčiny
dopravních nehod můžeme také nazvat nedostatečnými dovednostmi. V autoškole se
motocyklista naučí spoustu věcí spojených s provozem, nicméně zde není prostor na
trénování rizikových situací, které v provozu mohou nastat. Nehledě na to, že každý
motocykl se chová odlišně a musí se při tréninku s těmito odchylkami počítat.
Pracujeme několik let na výuce řidičů motocyklů od teoretické přípravy přes psychickou až
po část praktickou, trénink základů ovládání motocyklu. Učíme frekventanty výcviku
bezpečně ovládat vlastní motocykl a hlavně sebe.
Realizační tým projektu „Učme se přežít“

Čas a místo konání
1.
2.
3.
4.
5.

kurz - pátek 5.5.2017
kurz - sobota 6.5.2017
kurz - neděle 7.5.2017
kurz - sobota 27.5.2017
kurz - neděle 28.5.2017

Autoškola Musil - Polygon Jihlava, Hosov, 586 01 Jihlava, GPS: 49.392459, 15.547419
Organizační tým
Jan Polák, Tým silniční bezpečnosti
Tomáš Lindner, Tým silniční bezpečnosti
Eliška Coufalová, Tým silniční bezpečnosti
Markéta Novotná, Tým silniční bezpečnosti
+ produkční tým
Výukový tým
Vladimír Mašek, bývalý motocyklový závodník, profesionální trenér bezpečné jízdy
Radek Vincent Urbanec, bývalý profesionální jezdec stáje EMGO Suzuki ve třidě superbike
Robert Germán, trenér bezpečné jízdy
Karel Rulec, trenér bezpečné jízdy
Lukáš Kvapil, trenér bezpečné jízdy, motocyklový závodník
Karel Srna, motocyklový kaskadér
Radek Zajíc, trenér bezpečné jízdy
Michal Salač jr., stálý účastník mistrovství světa třídy Superstock 1000
Marek Červený, pravidelný účastník mistrovství Evropy IRRC
Milan Kysela, bývalý účastník mistrovství České republiky enduro, profesionální trenér
bezpečné jízdy
Mirek Tichý, motocross a enduro závodník - motocyklový trenér
Jiří Gregor, motocyklový kaskadér
Zuzka Knězová, motocyklová závodnice - startovala ve třídě SPP 125 a SSP 600
Marek Alonso, motocyklový trenér – jezdec stunt riding
Petra Svatoňová, dopravní psycholog
Silvie Macourková, dopravní psycholog
Michaela Petterová, dopravní psychologie
Martin Markl, vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR, Česká Lípa.
Jakub Fedorko, trenér bezpečné jízdy
Jakub Pečiva, trenér bezpečné jízdy
Vladimír Šnajdr, trenér bezpečné jízdy
Jan Ulman, trenér bezpečné jízdy

Časový harmonogram akce
07:30 – 8:45 Registrace účastníků kurzu / Technická přejímka
08:15 – 8:45 Snídaně

08:50 – 9:00 Představení instruktorů a realizačního týmu / Zahájení kurzu
09:00 – 17:45 Průběh kurzu (technika jízdy; přímé brzdy; první pomoc; výhybný manévr;
brzdy v náklonu; hlavní příčiny nehod; nestabilní režim; rozjezd do stoupání; dopravní
psychologie jízda celou tratí; kontrola, seřízení a údržba). V průběhu kurzu je dostatečné
množství přestávek a možností se občerstvit.
17:30 – 17:45 Vyhodnocení a ukončení kurzu
Detailní časový harmonogram akce je závislý na skupině, do které je účastník zařazen.
Zařazení do skupiny proběhne v rámci registrace
Podmínky účasti

















Kurz pro mladé a začínající motocyklisty „Učme se přežít“ je určen osobám starším
18 let.
Uchazeč si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví
vzniklé při účasti na uvedeném kurzu.
Účastník se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na
průběhu akce s pořadatelem spolupracují.
Účastník je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže, zajištěné pořadatelem
pro účely zajištění bezpečnosti průběhu kurzu nebo účelům jiným dle uvážení
pořadatele.
Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou
plně v kompetenci pořadatele.
Účastník si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů
bez náhrady.
Účastník si je vědom toho, že pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí registrace do
kurzů a zařazení do příslušné dovednostní skupiny.
Každý účastník obdrží harmonogram výukového dne podle zařazení do skupiny na
registračním místě. Poté bude provedena na jeho motocyklu technická přejímka.
Motocykl musí být provozně zcela v pořádku (bez úniku kapalin, fungující brzdy a
podvozek, bez ostrých hran, rukojeť plynu se musí sama volně vracet do zavřené
polohy, opotřebení a stav pneumatik musí odpovídat zákonným povinnostem atd.)
Jezdec musí mít kvalitní homologovanou helmu a odpovídající motocyklové oblečení
vč. bot a rukavic. V případě jízdy se spolujezdcem, musí být spolujezdec vybaven
stejně jako řidič motocyklu.
V případě nesplnění podmínek, případně nedodržení pokynů pořadatele může
pořadatel účastníka z kurzu vyloučit.
Doporučujeme kvalitní motocyklové oblečení vybavené pádovými protektory a chránič
páteře

Stravování:
V rámci kurzu je pro účastníky připraveno zdarma občerstvení formou coffee break (káva,
čaj, voda, sladké pečivo nebo párek). Dále na polygonu v Jihlavě je možnost zakoupit oběd.
Pro účastníky kurzu za cenu (polévka cca 30,- Kč, hlavní jídlo cca 100,- Kč)
Předpokládané ukončení kurzu v 17:50 hod. Po dohodě s pořadatelem je možné
v odůvodněných případech kurz opustit dříve.

Kontakty
www.ucmeseprezit.cz

Tomáš Lindner
tel.: 733 345 768
email: tomas.lindner@tymbezpecnosti.cz
Polák Jan
tel.: 776 844 388
email: jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

