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إتقان تجربة قيادة مازيرا�ت

رياضية

تطور الرسعة.
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    MC20     ضافة إىل ي تروفيو بالإ
:  جيبلي تروفيو وليفان�ت ي

ي مجموعة مازيرا�ت
 دورة القيادة الرياضية هي تجربة القيادة الأك�ث تقدًما عل مدى يوم واحد مع أحدث الطرازات �ف

ي والرياضية فقط(
 الجديدة المذهلة )أوضاع القيادة جي �ت

اء القياس عن بُعد لتحليل بياناتك. بنهاية الدورة، سوف تتعرف عل مدى تحسن قيادتك وكيف أن ضافة إىل فريق من خ�ب ، بالإ  سوف تحظى بمرافقة مدربك الشخصي

ف الستمتاع بجولة مثالية قد تقلصت ي كانت تحول بينك وب�ي
الفجوة ال�ت

ي سباقات السيارات عل طول المسار الرئيسي للحلبة والتعرف عل مهاراتك المكتسبة أثناء رسعة النعطاف
ف �ف بعد ذلك ستكون قادًرا عل منافسة زمالئك السائق�ي

  
ف عل جوائز خالل الحفل الختامي ي نهاية اليوم، سيحصل أفضل السائق�ي

�ف

.

.



نامج ال�ب
 

ف ي مسار وتسجيل المشارك�ي
مرحًبا بكم �ف

جلسة خاصة بنظريات القيادة الرياضية تركز عل   : 

عداد: بدء الأنشطة الديناميكية للتعرف عل الحلبة: نقاط الكبح، خطوط النعطاف، نقاط التسارع خارج المنعطفات جلسات الإ

؛ سباق القياس عن بُعد، إجراء "القيادة والمتابعة"؛ مسابقة ديناميكية عل مضمار السباق للحصول عل ف  الجلسة العملية: 2 من جلسات القيادة عل المضمار بصحبة أحد المدرب�ي

ف السيارة جران توريزمو إم            أفضل وقت للجولة، من خالل الحفاظ عل جودة القيادة؛ جلسات ي & الرياضية؛   اختبار ديناميكي للمتسابق الأصلي عل م�ت
ي وضعي القيادة جي �ت

    MC20 �ف

ي 4
سي جي �ت

 

ي مطعم حلبة السباق
تناول الغداء �ف

الديناميكية الأنشطة  استئناف 

ف السيارة           عل طول الطريق الرئيسي تجربة سباق السيارات عل م�ت

نهاية الأنشطة الديناميكية: حفل الوداع وتوزيع الشهادات والجوائز

 8.45 صباًحا

 9.30 صباًحا

 10.30 صباًحا

 1.30 مساًء

 2.30 مساًء

 4.45 مساًء

 5.30 مساًء
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ي الحلبة :
نتطلع إىل رؤيتك �ف

ي آر(، إيطاليا ادا ب�ي فوسيو، 1 43040 فارانو دي ميليجاري )�ب ، س�ت ي
أوتودرومو ريكاردو بالي�ت

لكتروني   info@mastermaserati.it  أو التصال بالرقم 138 551 0525 39 +                     لالستفسارات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإ
                   www.mastermaserati.com

،MC20.


