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MC20 je supersport od Maserati, který posouvá hranice času. Čísla jeho úžasného třílitrového motoru 
Nettuno Twin-Turbo V6 s výkonem 630 koní mluví za vše: 0-100 km/h za 2,9 sekundy a nejvyšší 
rychlost 325 km/h. Tento výkon oceníte především na závodním okruhu pod vedením profesionálních 
řidičů. Právě proto jsme připravili kurz MC20 Master.

Během jízd na závodím okruhu se řidiči naučí, jak ovládat MC20 ve všech jejích jízdních režimech: GT, 
SPORT a RACE za i bez asistence elektronických stabilizačních systémů.
Každý vůz je na palubě vybavený vyspělou záznamovou technikou, která měří veškeré hlavní řidičské 
parametry.

Šest Maserati MC20 je připravený pro maximální výkon díky karbon-keramickým brzdám, kovaným 
kolům, elektronickému samosvornému diferenciálu a lehkým karbonovým sedadlům.



PROGRAM 

Check-in u Maserati recepce, která je k dispozici na Link124 hotel v Parmě.

Večeře v michelinské restauraci v hotelu: základní informace od hlavního koordinátora kurzu MC20 Master.  

  

1. DEN

Přivítání na okruhu a registrace.
Teoretická část zaměřená na MC20.

Zahřívací část: start dynamických aktivit k seznámení s okruhem: brzdné body, ideální stopa, akcelerační body na výjezdu 
se zatáček.

Praktická část: 2 dynamické bloky s instruktorem na palubě: zvládání přetáčivého smyku na vozovce s nízkou přilnavostí 
“Indy” ve tvaru oválu a osmičky, jízdy na trati se zaznamenáváním dat monitorujících zlepšení mezi jednotlivými jízdami, 
soutěž v jízdě zručnosti.

Oběd v restauraci na závodním okruhu

Shrnutí dynamických aktivit

Ukončení dynamických aktivit prvního dne, diskuse s instruktory, vyhodnocen zlepšení pro každého řidiče.

Večeře v restauraci v Parmě se zástupci Maserati

2. DEN

Druhá teoretická část zaměřená na MC20.

Start dynamických aktivit: Telemetry Race Contest

Oběd v restauraci na okruhu

Shrnutí dynamických aktivit: Drag Race soutěž na palubě MC20 na hlavní rovince okruhu.

Simulace GT závodu 6 MC20 a instruktorem za volantem.

Ukončení dynamických aktivit
Předání certifikátů, slavnostní ceremoniál a předání cen

Volné jízdy s vlastními vozy Maserati, vždy s instruktorem na palubě

Ukončení kurzu
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Těšíme se na vás na okruhu: 
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (PR), Italy.

Pro objednávky kontaktujte: info@mastermaserati.it or +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com

https://www.maserati.com/cz/cs/brand/master-maserati-driving-experience 

