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Spend half a day on this course and you will experience the excitement of driving two 
of Maserati’s most powerful models around a motor racing circuit: Maserati Ghibli 
Trofeo and Levante Trofeo - both powered by a 580bhp turbocharged V8 engine.  
With the support of a professional team of instructors, you will learn how to master 
the car and enhance your driving skills in a safe and structured environment.
The course ends with a hot lap as a passenger onboard the new MC20 supercar, 
driven by a professional instructor, to prepare you for the next stage in your driving 
training: the full-day GT course.

MC20 to supersamochód sportowy Maserati, który przesuwa granice czasu. Trzylitrowy silnik 
Nettuno twin-turbo V6 o mocy 630 KM jest niesamowity, zresztą liczby mówią same za siebie: 
0–100 km/h w 2,9 sekundy i prędkość maksymalna 325 km/h. Takie osiągi można w pełni podziwiać 
wyłącznie na torze wyścigowym, a prawdziwa dynamika pojazdu ujawnia się dopiero w rękach 
doświadczonych kierowców zawodowych. Właśnie dlatego stworzono kurs MC Master.
Podczas zaawansowanych sesji na torze wyścigowym kierowcy nauczą się, jak zoptymalizować 
jazdę MC20 we wszystkich trybach: GT, SPORT i RACE, zarówno z pomocą układów elektronicznych, 
jak i bez nich.

Każdy samochód jest wyposażony w zaawansowany rejestrator wideo wewnątrz kabiny połączony z 
systemem pozyskiwania danych na temat jazdy sportowej, który dokonuje pomiaru najważniejszych 
parametrów.

Sześć aut Maserati MC20 używanych w kursie zostało ulepszonych pod względem maksymalnej 
dynamiki jazdy oraz wyposażonych w hamulce węglowo-ceramiczne, obręcze kół kute ze stopów 
lekkich, sterowany elektronicznie układ różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz lekkie fotele z 
włókna węglowego.



PROGRAM 

Zameldowanie w recepcji Maserati hotelu Link124 w Parmie.

Kolacja w restauracji hotelowej odznaczonej gwiazdami Michelin: uczestnicy zostaną wprowadzeni do elementów kursu 
przez koordynatora MC20 Master. 

DZIEŃ 1

Powitanie na torze i rejestracja uczestników.
Sesja teoretyczna poświęcona MC20 – część 1.

Sesje rozgrzewkowe: początek zajęć dynamicznych dla zapoznania się z torem: punktami hamowania, torem 
pokonywania zakrętów, punktami przyspieszania na wyjeździe z zakrętów.

Sesje praktyczne: 2 sesje jazdy na torze z instruktorem; manewrowanie podczas jazdy nadsterownej na mokrej 
nawierzchni toru w układzie „Indy” (owalnym) oraz „8” (dwie złączone pętle); sesje jazdy na torze z rejestracją danych na 
temat zachowania kierowcy w celu monitorowania i pomiaru postępów pomiędzy sesjami; zawody dotyczące dynamiki 
pokonywania trasy.

Lunch w przytorowej restauracji.

Wznowienie zajęć dynamicznych.

Koniec zajęć dynamicznych w dniu 1 oraz odprawa z instruktorami na temat postępów osiągniętych przez każdego 
kierowcę.

Kolacja w miejscowej restauracji w Parmie z udziałem pracowników Maserati.

DZIEŃ 2

Sesja teoretyczna poświęcona MC20 – część 2.

Początek zajęć dynamicznych: wyścig telemetryczny.

Lunch w przytorowej restauracji.

Wznowienie zajęć dynamicznych: wyścigi równoległe za kierownicą MC20 wzdłuż głównej prostej toru.

Symulacja wyścigu GT z instruktorami za kierownicą sześciu MC20.

Koniec zajęć dynamicznych.
Wręczenie świadectw i nagród zwycięzcom zawodów.

Swobodny trening za kierownicą własnego Maserati, koniecznie pod okiem instruktora.

Zamknięcie zajęć na torze.
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Do zobaczenia na torze:
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (PR), Włochy

For inquiries, please contact us at info@mastermaserati.it or +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com




