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TISKOVÁ INFORMACE č. 42 
Štědré odměny pro posádky na skoku v Malenovicích 
 
Také při letošním ročníku Barum Czech Rally Zlín připravili pořadatelé pro diváky i 
posádky několik diváckých míst s přírodními či umělými skoky. Jeden se nachází na 
klasickém úseku Březová, další je ve Vlčkové na trati RZ Troják a v neděli pak 
v populární VLW Aréně na rychlostní zkoušce Maják. Právě na posledně jmenovaném 
skoku budou při letošním ročníku Barum rally soutěžní posádky hodnoceny a odměněny 
zajímavými cenami. 
 
VLW Aréna je nedílnou součástí RZ Maják od jejího znovuvzkříšení v roce 2011. 
Technická pasáž, využívající úzké uličky malenovického podhradí a přilehlý areál 
společnosti VLW, je divácky vděčná a díky vstřícnému a nadšenému přístupu majitele 
firmy VLW pana Radima Hrubého se podoba trati v této části neustále vyvíjí, aby byla 
pro diváky i posádky co nejatraktivnější. Vloni tak byla vybudována nová pasáž se 
skokem a následným vracákem, letos se pan Hrubý pro změnu zasadil o realizaci 
nového spojovacího úseku jižně od malenovického hradu, díky čemuž se Maják může 
poprvé jet v polokruhové variantě.  
 
Onen zmíněný skok v centru VLW Arény letos bude hlavním prvkem v soutěži určené 
pro závodní posádky. Budou se sledovat různá kritéria, která vyhodnotí skupina 
rozhodčích. Hlavní bude soutěž o nejdelší skok, kde hlavní výhrou je finanční prémie od 
pana Hrubého a společnosti VLW ve výši 10.000 Kč. Jezdec, který se svým závodním 
vozem předvede nejatraktivnější skok, získá hodinky CERTINA a posádka, jež se ve 
VLW Aréně bude bát nejméně a předvede nejodvážnější skok, bude moci během 
vybraného víkendu využívat zapůjčenou vlajkovou loď automobilky Opel, model Insignia. 
Ceny do soutěže věnuje také ČERVENÍ MRAVCI rally team, distributor závodních paliv 
značky VP, posádky tedy mají důvod se v nedělní etapě předvést. Díky okruhovému 
formátu a dvěma průjezdům RZ Maják budou mít celkem čtyři pokusy! 
 
„Ceníme si toho, že můžeme spolupracovat s nadšenci, jako je pan Hrubý. Díky 
němu je v bezprostřední blízkosti od centra Zlína k dispozici kapacitní a atraktivní 
divácké místo, kde lidé mohou vidět opakovaně všechny vozy a jejich show,“ říká 
Jan Regner, zástupce ředitele Barum Czech Rally Zlín. „Vyhlášení skokanské soutěže 
ještě zvyšuje atraktivitu tohoto místa a vidí to tak i partneři, kteří se rozhodli 
soutěž podpořit. Pevně věřím, že se bude na co dívat a diváci si přijdou na své!“ 
Rychlostní zkouška se jede v neděli 27. 8. 2017, přičemž první průjezd startuje v 8:38, 
druhý pak ve 12:47. 
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