AVANTURISTIČNI IZZIV S TERENSKIMI VOZILI
NA OFF ROAD POLIGONU

PRIPRAVLJENI
NA BLATNO
KOPEL?

V AMZS centru varne vožnje na
Vranskem smo za vas pripravili
avanturistični izziv s terenskimi
vozili na OFF ROAD poligonu.

Za vožnjo po neutrjenem terenu potrebujemo vozilo
z ustreznim pogonskim sklopom in karakteristikami za
premagovanje različnih ovir. Vendar na brezpotjih to ne
pomeni nič, če voznik ne zna izkoristiti vseh sistemov in s tem
zmogljivosti vozila.
Program (trajanje: 1 dan):
a) Teoretični del:
Teoretični del zajema zakonodajo, ki ureja vožnjo v naravnem
okolju, delovanje sil na vozilo in prenos obremenitev, zavorno
pot in varnostno razdaljo, spoznavanje vozila, obvezno in
priporočeno opremo za terensko vožnjo, vzdrževanje vozila.
b) Praktični del:
Pri praktičnem delu boste spoznali pravilen položaj sedenja,
varnostni pas, vrtenje volana, vaje za zaviranje, pravilno
izpeljavo ovinkov in zaviranje v njih, vožnjo z bočnim

Vrhunski inštruktor z ogromno
izkušnjami na offroad področju je
razložil in demonstriral veliko zanimivih
in uporabnih informacij, ki bi jih moral
poznati vsak voznik tako terenskega, kot
tudi osebnega vozila.
Jan Pajek, voznik terenskega vozila

naklonom, prečkanje vode, vožnjo po blatnem terenu, vzpon
in spust po klančini, prečkanje gugalnice, težišče vozila, vožnjo
čez kamelje grbe z uporabo zapore diferenciala, vožnjo preko
mostu in pomoč sovoznika.
Vaje se izvajajo na posebnem modulu AMZS centra varne
vožnje, ki je namenjen izključno terenski vožnji. Ta modul
vsebuje različne vrste ovir, ki simulirajo večino situacij, v katerih
se znajde voznik s terenskim vozilom na brezpotjih. Voznik
se skozi vaje nauči pravilno oceniti vsako situacijo, predvideti
obnašanje vozila in pravilno ukrepati.
Vozila:
Zaželeno je, da udeleženci praktični del tečaja izvajajo z vozili,
ki jih uporabljajo tudi sicer, saj je v tem primeru vadba
najuspešnejša. Po predhodnem dogovoru je možen tudi
najem naših vozil.
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Prehrana:
Med programom je predviden enourni odmor za kosilo, ki je
vključeno v ceno programa.

Prijave in informacije:

080 26 36, cvv.amzs.si, cvv@amzs.si
AMZS d.d., PE Center varne vožnje, Čeplje 29b,
3305 Vransko, cvv@amzs.si, facebook.com/amzs.si
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