
            Důležité informace pro účastníka  
                                        tréninku na náklon 

   

začátek  9:00 hod., místo setkáni 8:45 hod. - konec asi 

17:00 hod. (JOYRIDE, EXTREME) 

kde?  Fahrsicherheitszentrum  (polygon) Car-Pro® 

Drom v Görlitz, Gewerbering 8 a.  od  Görlitz- 

Königshufen existují směrovky na 

„Fahrsicherheitszentrum“! 

A4 směr Görlitz – první výjezd za tunelem výjezd 
Kodersdorf B 115 směr Görlitz – asi 300 m za první 
světelnou křižovatkou doleva. Jako kontrola, na pravé 
straně je prostor cihelny (Ziegelei). Zůstan´te na hlavní, 
trochu se klikatí,  nejprve doprava a potom doleva. Za 
autobusovou zastávkou doprava. Jako kontrola, naproti 
této odbočce je Bosch-Dienst. Přijedete ke kruhovému 
objezdu. 3. výjezd je směr na Car-Pro-Drom. (2. výjezd 
je k firmě Birkenstock / Alsa, tam ne.) Sledujte silnici 
dál, před bránu tréninkového centra je to asi 1 km. 
  
 Löbau / Zittau: silnice B6/115 směr Königshufen na 
světelné křižovatce doprava, na další světelné kř. u MC 
Donaldu doleva. Asi 100 m za železničním mostem doleva. Naproti této odbočky je Bosch-Dienst. 
Přijedete ke kruhovému objezdu. 3. výjezd je směr na Car-Pro-Drom. (2. výjezd je k firmě Birkenstock 
/ Alsa, tam ne.) Sledujte silnici dál, před bránu tréninkového centra je to asi 1 km. 
  
obsah tréninku: Teoretické instrukce jízdy; sedací poloha na motorce. Rozvrh – podle výběru 
varianty a její zaměření: různá cvičení rovnováhy, dovednosti a obratnosti na naší tréninkové motorce 
s podpůrnou konstrukcí na rozcvičení. Následují zatáčky, zatáčky a zatáčky různými styli jízdy tzv. 
tlačením, ležením a hanging off.  
    
Oběd a nápoje obdržíte zde (vegetarianská nebo jiná strava je možná po domluvě). 

Jsou cvičení nebezpečná? 

Účastník trénuje na naší tréninkové motorce, při tréninku platí již známé podmínky AGB. Díky 
konstrukci není zvýšená nebezpečnost při jízdě cvičení na motorce, ale v případě porušení pravidel a 
při nepovolených manévrech nese daný účastník plnou zodpovědnost za člověka a přístroj. Na místě 
bude podepsaná odpovědnost za škody. 

Na co nesmíš opravdu zapomenout?  

Samozřejmě motorkářské oblečení, to je jasná podmínka. Akce se koná za každého počasí. Před 
sluníčkem nebo při deštivém počasí se schováme pod střechou. Doporučujeme příjezd autem, 
obzvláště při špatném počasí a nebo pro účastníky s delším příjezdem i nocleh v Görlitzu.  
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