MINIBIKOVÁ AKADEMIE (MA)
Informace pro rodiče:

Dobrovolný spolek založený za účelem podpory vývoje a výchovy dětí a mládeže v motocyklovém
sportu. Hlavní náplní spolku je kromě výchovy dětí a mládeže v motocyklovém sportu především
organizace a podpora účasti dětí a mládeže na závodních motocyklových podnicích, vytváření
podmínek pro rozvoj výchovy a výuky motocyklového sportu, podpora mladých talentovaných
motocyklových jezdců a vytváření podmínek pro jejich další růst a v neposlední řadě také organizace
a zajištění dopravní výchovy.
V roce 2020, tak jako v předcházejících letech budou pokračovat kurzy MA v těchto kategoriích:
a) Minibike (MB)
- kurz určený pro začátečníky a mírně pokročilé děti od 5 let,
- trénování na minibicích,
- čtvrteční tréninky od 17:00 do 20:00 hodiny na minibikové dráze,
- sezóna od dubna do října,
- cena kurzu 15 000 Kč,
b) MiniGP
- kurz určený pro starší děti, pokročilé a juniory,
- trénování na minigp,
- středeční tréninky od 17:00 do 20:00 hodin na minibikové dráze/polygonu,
- sezóna od dubna do října,
- cena kurzu 20 000 Kč,
c) Seriál Minibikových závodů
d) Mimosezónní soustředění
- zimní soustředění leden – březen,
- všechny věkové kategorie,
- vždy 1x za 3 týdny 1,5 hodiny,
- pod vedením zkušeného trenéra,
- trénink se zaměřením na fyzickou a technickou přípravu, koordinační cvičení a trénink
formou zábavných her,
- cena jednoho tréninku 500 kč,
-

letní soustředění formou „příměstského tábora“ v prázdninových měsících,

e) Individuální tréninky
- 1,5 hodiny individuálního tréninku se zkušeným trenérem,
- tréninky na minibikové dráze,
- cena 1500 kč za osobu,

Členové kurzu MA mohou využívat v sezóně těchto výhod:
- 6 nejlepších akademiků bude odměněno po konci sezóny novou kombinézou na další
sezónu,
- každý člen akademie obdrží zdarma na sezónu 2020 novou helmu,
- sourozenecké slevy kurzu, druhý a další sourozenec 50% sleva,
- každé pondělí v sezóně volný vstup na minibikovou dráhu (nečlen 800 kč za den a osobu),
- v sezóně volný vstup na „enduro“ dráhu naproti tribuně C (nečlen 800 kč za den a osobu),
- trénování na velké dráze za zvýhodněných podmínek v určených termínech,
- individuální tréninky s našimi trenéry,
- cyklotréninky na velké dráze,
- možnost zapůjčení kombinézy za 2000 kč za sezónu,
- volný vstup na všechny akce organizované Automotodromem Brno na Masarykově
okruhu,
- volný vstup při páteční návštěvě paddocku při GP ČR včetně občerstvení(akademik+ max.
2 osoby jako doprovod),
- zaměstnanecké slevy v restauraci (výběr z jídel 1 až 3, platí pro akademika + max. 2 osoby
jako doprovod),
- zaměstnanecké slevy na motokáry,

* kontakt:

Ondřej Holík, holik@brno-circuit.com, 776 814 025.

