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TISKOVÁ INFORMACE č. 31 
Barum Czech Rally Zlín startuje, pátek bude akční od rána do noci 
 
Start šestačtyřicátého ročníku Barum Czech Rally Zlín je tu. Pátek 26. srpna bude nabitý, diváci si 
budou závodních vozů bohatě užívat od rána až do nočních hodin. 
 
Hned o půl osmé ráno se rozezní motory závodních vozů v okolí Komárova a Pohořelic. Pojede se 
tam kvalifikační zkouška, jejíž výsledky dají posléze patnácti nejrychlejším posádkám vybrat si 
startovní pořadí do sobotní etapy. Závodní dvojice registrované do mistrovství Evropy si mohou 
projet trať dvakrát v rámci volného tréninku, třetí jízda pak bude měřená a rozhodující. Po skončení 
kvalifikace se trať otevře pro ostatní posádky Barum Czech Rally Zlín, které si shakedown mohou 
projet kol bez omezení počtu průjezdů. Shakedown definitivně končí ve 13 hodin. Upozorňujeme 
diváky, že hlavní divácká zóna na návsi v Pohořelicích je přístupná od Oldřichovic a Kvítkovic, 
přičemž druhá jmenovaná cesta je z organizačních důvodů zjednosměrněná. Stejná změna 
dopravního režimu platí i na cestě z Pohořelic do Napajedel, která bude během shakedownu 
určena pouze pro odjezd diváků z rychlostní zkoušky. Pro zájemce o historické automobily mohou 
být zajímavé technické přejímky Star Rally Historic, které budou probíhat ve Zlíně ve svitovském 
areálu. 
 
Půl hodiny po skončení shakedownu v Pohořelicích startuje program na zlínském náměstí Míru. 
Ve 13:30 se přes startovní můstek jako první přehoupnou historické veterány Grand Prix Bugatti, 
od 14 hodin si fanoušci budou moci prohlédnout startovní pole Star Rally Historic. V 15:30 před 
radnicí proběhne výběr startovních pozic posádek na základě výsledků kvalifikace a přesně v 16 
hodin na rampu vyjede první závodní vůz Barum Czech Rally Zlín. 
 
Jen o pár set metrů vedle se v 17 hodin pro veřejný provoz uzavře trať městského okruhu, na který 
se o hodinu později vydají i závodní automobily. Od 18 hodin se na okruh vydají veterány Exhibiční 
jízdy a Grand Prix Bugatti, v 19:15 odstartují vozy Star Rally Historic a hlavní pole Barum rally 
odstartuje v opačném pořadí ve 21 hodin. Nejlepší posádky by měl okruh absolvovat před půlnocí, 
závodní večer ve Zlíně bude zakončen ohňostrojem. Divákům doporučujeme zaparkovat vozy 
v okrajových částech Zlína a do centra se dopravit MHD. Pro občany města cestující z města 
směrem na Jižní Svahy budou vyznačeny objízdné trasy přes Vršavu nebo přes Prštné. 
 
I v pátek se fanoušci mohou zabavit ve Star Clubu Flip, Super RZ Zlín party s DJ Kopčilem a 
Radkem Mášou. 
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