Teoria i pràctiques de com fer millor els rallys de regularitat
T’explicarem els secrets per fer podi als rallys de regularitat.
I muntarem unes pràctiques on podràs provar i comprovar on i quan penalitzes, i
repracticar per autosuperar-te.
Us esperem amb el vostre cotxe equipat amb els vostres aparells, siguin els que siguin. El
què farem serà un curset de regularitat.

Tot seguit els detalls
Dia i hora: Dissabte 12 de novembre de 11:00 a 19:00.
Lloc: Oficina de Blunik, Carrer del Castell, 1, 17481 Sant Julià de Ramis, Girona,
42.027233, 2.820226
Dinar i pràctiques a la mateixa zona.
Planning:
De 11:00 a 13:00 Curset teòric de regularitat i explicacions per a treure el màxim suc a
les pràctiques de rally.
De 13:30 a 15:00 Dinar a “Can Blanco” Pica-pica, entrecot o lluç, postres, pa i vi.
A les 15:00 muntatge d’un aparell “Master” a cada cotxe per fer les pràctiques
De 15:00 a 19:00 pràctiques en carretera oberta. Us proporcionarem un seguit de proves i
eines que juntament amb les dades que obtindreu amb el Master podreu detectar els
vostres punts de millora i autosuperar-vos a cada passada.

Preus tot inclòs :
1 Cotxe i una persona 120€
1 Cotxe amb 2 persones 180€
1 persona suplementaria 60€
Màxim 12 cotxes
Curs dirigit a pilots i copilots de regularitats amb experiència. No cal nivell, però pensem
que pels principiants no serà adequat.
Temes que tocarem:
- Cal·libració
- Cal·libració dins un tram cronometrat
- Efectes de tallar carretera
- Auto sortides a 30 segons
- Sortides amb crono
- Canvis de mitja quan anem retrassats o avançats.
- Canvi de mitja amb pressa de temps pròxima
- Canvis de mitja a vista
- Canvi de mitja a vista i amb mitja desconeguda
- Correcció de errors de programació
- Que fem si ens equivoquem de carretera ( Reverse Count)
- Correcció de distancies aprofitant les vinyetes
- Taules imposades
- Canvi de modus de Tram dins el Tram
- Copy-Learn
Temes pràctics:
Us esperem amb el vostre cotxe equipat per fer un rally. Si porteu Blunik perfecte, podreu
practicar i preguntar els dubtes. Si porteu altres aparells o aneu amb taules també
perfecte, el què aprendreu serà com autosuperar-vos durant un rally de regularitat.
Inscripcions
-

Per botiga online a http://www.blunikracing.com/cat/product/product/productes.html
Pagament per transferència bancària i comprovant per e-mail a info@blunik.com
IBAN : ES06 2100 2852 4302 1010 6075

-

Info al telèfon +34.617.088.336

