
Seria wyścigowa Mini Cooper S



Puchar samochodów Mini Cooper S jest serią wyścigową w randze mistrzostw polski. Misją OMM jest stworzenie odrębnej klasy wyścigowej 

opartej na walce fair play. Aby to osiągnąć OMM podjął trud opracowania identycznej specyfikacji dla wszystkich aut serii OMM CUP.

Ideą pucharu OMM CUP jest wyłonienie najlepszych kierowców gdzie o wyniku decydują umiejętności, a nie nakłady finansowe.  Jest to możliwe 

jedynie gdy kierowcy ścigają się identycznymi samochodami. Pomysłem twórców pucharu jest stworzenie mistrzowskiej klasy wyścigowej nie 

tylko dla najbardziej zamożnych kierowców.

Czym jest OMM CUP

- Ranga mistrzostw polski – zwycięzcy pucharu OMM CUP otrzymują tytuły Mistrza, Wice-mistrza oraz Drugiego Wice-Mistrza Polski podczas  
   dorocznej uroczystej Gali Sportu Samochodowego PZM

- Licencja Kierowcy Wyścigowego – każdy startujący zostanie w ramach pucharu OMM CUP przygotowany do zdania licencji wyścigowej.

- Opieka techniczna – organizator zapewnia 100% zaplecze techniczne, potrzebne do zbudowania i serwisowania auta pucharowego.
   Usługa obejmuje budowę auta, serwis w trakcie sezonu oraz kompleksową obsługę w trakcie zawodów. 

- Opieka merytoryczna – przed i w trakcie sezonu organizator zapewnia szkolenia teoretyczne oraz praktyczne
   pod okiem doświadczonych instruktorów, wielokrotnych mistrzów polski.

- Gwarancja równości - wszystkie samochody startujące w Pucharze są równe. Ideą pucharu jest wyłonienie najlepszych kierowców,
   startujących w identycznych samochodach. 

Co dają starty w OMM CUP



….Tobie pozostaje wygrać wyścig

Ciężka praca to nasza działka…







Szkolenia Indywidualne
Praktyczne szkolenia na torze prowadzone przez współwłaściciela 

Pucharu OMM CUP – Artura Obuchowskiego, posiadacza tytułów:

- V-ce Mistrza Polski BMW IS CUP 2014

- Mistrza Polski BMW IS CUP 2015

- Mistrza Polski w klasie do 3500 ccm 2016

- Obecnie zawodnik Pucharu Lamborghini Super Trofeo Europe

W okresie zimowym zapewniamy zawodnikom możliwość 
kontynuacji treningów na profesjonalnym symulatorze 3D. 

- trenowanie prawidłowej nitki toru
   na perfekcyjnie odwzorowanym Torze Poznań

- trenowanie zachowań w trakcie walki na torze 

- trening koncentracji w trakcie przejazdów długodystansowych



Po stronie organizatora:
- pomoc w zakupie auta

- budowa auta wg regulaminu OMM CUP

- przygotowanie auta i zawodnika do wyścigów

- dostarczenie auta na każdą rundę wyścigową na tor

- serwis auta w trakcie rundy wyścigowej

- administracja (zapisanie zawodnika na zawody,
  dostarczenie dokumentów zawodnika do biura zawodów,
  przeprowadzenie badań kontrolnych samochodu)

- catering w trakcie całych zawodów

- znalezienie i rezerwacja noclegów 

- transport auta po zawodach

- serwis auta i przygotowanie do kolejnej rundy

- garażowanie auta pomiędzy kolejnymi rundami

Po Twojej stronie:
- przyjechać na tor, wsiąść do auta i walczyć o jak najlepszą pozycję...



Główna siedziba:

ul. Modrzewiowa 3,
64-320 Niepruszewo
tel. +48 608 395 074
office@omm.pl
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