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AKCE AUTODROM MOST 04.10.2021 
 
Vážené dámy a pánové 

děkujeme za registraci na akci 04. 10. 2021 na okruhu Autodromu Most “Výcvik jízdy na okruhu 
s Mustangem a firmou UNITESTA“.  

Více informací o akci: 

Výuka je pro všechny, začátečníky i pokročilé. Začátečníci se seznámí se závodní dráhou a 
proniknou do tajů zcela nového světa mimo veřejnou komunikaci, pokročilí se budou zdokonalovat ve 
svých řidičských dovednostech. 

Rozdělíme vás do družstev dle vašich schopností, tak, jako na lyžařském výcviku, a budeme vás 
učit jezdit. Prvotní rozdělení bude podle toho, co jste vyplnili do registračního formuláře, vyplňte jej tedy 
pravdivě. Vyhrazujeme si ale samozřejmě právo vás podle vašeho výkonu přímo na dráze přeřadit do jiné 
skupiny. 

Akce bude probíhat od 9:00 – 17:00, finální harmonogram bude zveřejněn později dle počtu 
účastníků a obdržíte jej samozřejmě e-mailem před začátkem akce. Ráno v 9:00 proběhne teoretické 
školení jízdy, které je neméně důležité, buďte tedy na místě včas! Bez absolvování teorie vás na dráhu 
nepustíme. Potom vyrazíme na okruh v malých skupinkách do deseti vozů (včetně našeho “safety caru”) a 
proběhne škola stopy, kdy pojedete za safety carem v jeho ideální stopě. Ve 12:00 následuje pauza na oběd. 
Od 13:00 až do 17:00 budou pokračovat další tréninkové jízdy, při kterých můžete využít i služby našich 
instruktorů na místě. Všechna auta budou vybavena transpondéry a vysílačkou, takže bude snímán váš 
čas a budete v neustálém spojení s instruktorem. 

Cena za tuto celodenní akci je 3 630,- Kč včetně DPH. Pokud budete chtít využít individuální služby 
instruktora (pojede jednou jako řidič vašeho auta a posléze jako spolujezdec, který vám bude radit), budete 
doplácet ještě 1 600,- Kč s DPH. 

Akce je přizpůsobená předně majitelům vozů Ford Mustang všech ročníků (včetně veteránů) a 
motorizací. Rádi uvidíme i majitele s Fordem F-150 a dalšími amerikami a Fordy ST a RS. Pokud 
vlastníte jakýkoliv živější vůz jiné značky a chcete se s námi projet, kontaktujte nás. 

Co se týče stravování, můžete využít místní restaurace.  

Ubytování pro přespolní si zajišťují účastníci sami. Doporučené destinace naleznete zde. 

  

http://www.unitesta.com/
https://www.autodrom-most.cz/cz/sluzby-1/ubytovani-1/
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Upozorňujeme vás, že si vyhrazujeme právo neukázněné účastníky z kurzu vyloučit bez náhrady 
kurzovného! Vstup na dráhu je umožněn pouze akreditovaným fotografům. Vjíždět na dráhu mohou jen 
námi označené vozy. Pro start vyžadujeme vlastní helmu! V případě, že berete na trať spolujezdce, musí 
ji mít také. Helmy se dají zapůjčit na místě, je jich ale omezené množství. Důvodem pro vyloučení je 
samozřejmě také nebezpečná jízda na trati, nedodržování pokynů pořadatelů a nesplnění hlukového limitu 
vozu (103 dB stojící vůz, 110 dB vůz v pohybu). Žádné pojištění se pro jízdu na okruhu nevztahuje, všichni 
účastníci jsou tak odpovědní sami za sebe. 

Věnujte na faktuře, prosím, pozornost datu splatnosti. Po uplynutí data splatnosti poustoupíme Vaše 
místo někomu jinému.  

 

Za tým Unitesta spol. s r. o.,  
Starosta Jan 
Tel:     +420 283 870 412 
Mobil: +420 608 886 382 
info@unitesta.com  
UNITESTA, spol. s r.o. 
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