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EXCLUSIVE DISTRIBUTOR  

Vážení příznivci italských motocyklů,  
 
společnost A Spirit a.s. - výhradní dovozce motocyklů značek APRILIA a MOTO 
GUZZI pro Českou republiku – vás zve na další APRILIA  a  MOTO GUZZI 
den, který pořádáme 14. června 2007 na autodromu Most. 
Součástí programu jsou : 

 Jízdy na okruhu na vlastních motocyklech 
 Půjčování testovacích motocyklů APRILIA a MOTO GUZZI 
 Škola jízdy na okruhu 
 Jízdy na tandemu na motocyklu RSV 1000 R 

 
1. JÍZDY NA OKRUHU 
a. časový harmonogram pro veřejnost 

 11.00 h - zahájení registrace veřejnosti 
 14.00 h - zahájení jízd veřejnosti 
 18.00 h - ukončení jízd 

b. Motocykly 
 Na okruh budou vpuštěny motocykly všech evropských značek: 
• italské motocykly bez poplatku, tj. zdarma; 
• ostatní evropské značky za poplatek 500 Kč/jízdu 

 platí striktní zákaz pro motocykly asijského původu (China, India, Japan, 
Korea, Taiwan apod.) a to bez výjimky. 

 
2. MOŽNOST ZAPŮJČENÍ TESTOVACÍCH MOTOCYKLŮ 
Na okruhu se můžete nejen zdarma projet na svém italském motocyklu, ale i 
na našich předváděcích motocyklech. Letos budou k dispozici následující 
stroje:  

• APRILIA   RSV 1000 R,  Tuono 1000 R,  SXV 550 
• MOTO GUZZI Griso 1100, 1200 Sport  

Pravidla a podmínky pro zapůjčení testovacích motocyklů jsou uvedena dále. 
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REGISTRACE 
 Pro veřejnost je okruh otev en od 14 do 18 hodin. Každý zájemce o jízdu se 
musí nejprve registrovat v registrační kanceláři. Zde si vyzvedněte kar ičku 
se svým startovním číslem a zároveň potvrdíte svůj souhlas s podmínkami
účasti. Současně je možná registrace max. 3 jízd. Následně je možné si 
zaregistrovat další 3 jízdy dle volných kapacit. Registrace jízd je možná 
pouze osobně, registrace p edem faxem nebo e-mailem není možná. 
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 Jednotlivá jízda trvá 8 minut + 1 kolo  Poté Vás traťoví komisa i pomocí 
červených vlajek navedou zpět do boxů. 

 P ipravujeme tzv. "pomalé" jízdy na okruhu. Tato jízda je určena pro 
jezdce, kte í se chtějí s motocyklem seznámit a se “závodníky” by mohli mít 
konflikt.  

PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ TESTOVACÍCH MOTOCYKLŮ 
Poplatky : 

 kauce ve výši  20.000,- Kč. 
 Poplatek za zapůjčení          500,- Kč. 

Po vrácení zdravého stroje kauci samoz ejmě vrátíme zpět. V p ípadě nějakých 
Vámi způsobených závad použijeme zálohu na úhradu opravy. Tu Vám 
vyúčtujeme po opravě v našem servisu.  

PODMÍNKY ÚČASTI 
Podmínkou vpuštění na trať je samozřejmě vhodná p ilba  motocyklové 
oblečení a vhodná obuv. Po adatel si vyhrazuje právo v p ípadě podez ení na 
požití alkoholu provést u účastníků dechovou zkoušku na alkohol a osoby s 
pozitivním výsledkem bez náhrady vyloučit.  

3. MOTOŠKOLA JÍZDY NA OKRUHU 
Letos opět pořádáme školu jízdy na okruhu. Školu povedou zkušení závodníci 
Petr Kvěch a Ondřej Lelek, kteří jsou rovněž instruktory okruhové školy na 
brněnském okruhu, která probíhá letos po celý rok (více na 
www.automotodrombrno.cz). 
Účast v motoškole je pro majitele italských motocyklů zdarma, majitelé 
ostatních evropských značek platí poplatek 1000 Kč. 

 

http://www.automotodrombrno.cz/
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a) registrace 
Pro zajištění zdárného průběhu je nutná registrace předem a to e-mailem na 
adresu info@aspirit.cz. Každý zájemce musí poslat následující registrační údaje 
• jméno a příjmení 
• adresa 
• rodné číslo 
• telefon 
• motocykl – značka, typ, rok výroby 

 
b) časový harmonogram – průběh 
• 10.30h registrace na místě (po předchozí písemné registraci), kontrola 

registračních údajů 
• 11.00h zahájení teoretické části na učebně 
• 12.00h praktická část – jízdy po okruhu za a před instruktory 
• 13.00h vyhodnocení 

 
c) podmínky účasti 
Podmínky účasti jsou shodné jako podmínky pro jízdy na vlastním motocyklu, 
tj. : 

 vhodná výstroj (přilba, kombinéza, boty, rukavice); 
 opět určeno pouze pro majitele italských motocyklů. 

 
4. JÍZDY NA TANDEMU 
 
Připravili jsme pro vás i jedinečnou možnost jízdy na tandemu na supersbiku 
APRILIA RSV 1000 Factory s bývalým reprezentantem Petrem Kvěchem. 
Poznáte nové hranice a způsob jízdy na okruhu a odměnou vám bude 
nezapomenutelný zážitek. Podmínkou je opět vhodné oblečení a přilba. Jízda 
trvá 2 kola a bude nabízena celé odpoledne od 14 – 18h. 
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