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TISKOVÁ INFORMACE č. 18 
Loňská fotosoutěž: Prvenství míří opět do Polska 
 
Při příležitosti konání 47. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2017 byla vyhlášena tradiční 
fotosoutěž. Ceny do fotosoutěže věnovaly firmy FOKAPO, tisk fotoknih a kalendářů, 
RALLY MODELS – Antonín Babík, JNK Studio Zlín – výroba a distribuce videokazet a 
společnost ALITRON CZ, s.r.o. připravila pro výherce celoroční předplatné 
specializovaného motoristického magazínu RALLY. Zatímco v roce 2015 zůstaly po 
verdiktu mezinárodní poroty všechny ceny a ocenění v České republice, v posledních 
dvou letech putovala hlavní cena do sousedního Polska a třetí cena do Maďarska. 
Vítězství z loňského roku obhájil motoristický fotograf Marcin Rybak z polské Lodže. 
 
Auto klub Barum Zlín ve spolupráci s agenturou ZLIN PRESS production vypsal fotosoutěž 
ve společné kategorii pro profesionální fotoreportéry i fotoamatéry v jediné kategorii 
digitální fotografie. Odborná porota ve složení Miloslav Regner (ředitel Barum Czech Rally 
Zlín), Roman Ordelt (ZLIN PRESS production), Ing. Jan Regner (zástupce ředitele Barum 
Czech Rally Zlín) a členové dvanáctičlenné mezinárodní poroty udělili podle propozic 
vedle tří finančních cen rovněž dalších pět ocenění.  
 
„Těší nás, že fotosoutěž má neustále stoupající úroveň a potěšil rekordní zájem 
bezmála tří stovek účastníků fotosoutěže, kteří nám zaslali rekordní počet 
soutěžních snímků. Mezinárodní porota složená z řady osobností rallyové komunity 
to nemá každoročně jednoduché, neboť hodnotí opravdu velké množství soutěžních 
snímků. I když hodnocení fotografických prací probíhá bez uvedení autorů, shodou 
náhody máme medailové umístění stejné jako v předchozím roce. Každoročně je 
zvýšený zájem ze zahraničí, což svědčí o velkém fenoménu zlínské rally za 
hranicemi České republiky. S celkovou úrovní fotosoutěže jsme byli nadmíru 
spokojeni,“ řekl Miloslav Regner, předseda poroty a dlouholetý ředitel Barum Czech Rally 
Zlín.   
 
V mezinárodní porotě usedli Victor Bellotto (Francie, spolujezdec a fotograf), Pedro 
Branco (Portugalsko, funkcionář), Torstein Eriksen (Norsko, spolujezdec), Joao F. Faria 
(Portugalsko, novinář), Anders Grondal (Norsko, jezdec), Sven Kollus (Německo, fotograf), 
Filip Mareš (Česká republika, jezdec), Uroš Modlic (Slovinsko, fotograf), Gabriel Morales 
(Brazílie, spolujezdec), Sanita Smitlinová (Lotyšsko, team manager), Tasos Tsiortas 
(Řecko, funkcionář) a Lucas Walbrecq (Belgie, team manager). 
 
Fotosoutěž při barumce má mezi příznivci motoristického sportu nebývale kladnou odezvu 
a přízeň, přičemž úroveň zaslaných fotografií se neustále zvyšuje. Svědčí o tom i rekordní 
čísla, neboť  do loňské fotosoutěže přišlo od 265 autorů celkem rekordních 1 028 
soutěžních snímků! Vedle tří hlavních cen porota udělila pět ocenění. 
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DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE: 
1. cena Marcin Rybak, Polsko 
Lodž – 1 000 Kč 
 
2. cena Tomáš Kaňa 
Olomouc – 600 Kč 
 
3. cena Gergely Makai, Maďarsko 
Budapešť – 400 Kč 
 
 
Autoři oceněných fotografií: 
Marek Lokaj, Ostrava  
Michal Žíla, Kroměříž  
Marek Talaš, Napajedla  
Tomáš Řehůřek, Zlín  
Jiří Fišer, Nové Strašecí                                                               
 
 
Všem oceněným autorům blahopřejeme a těšíme se na další příspěvky v nově 
vyhlášené fotosoutěži k 48. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2018! 
 
 
 
Ve Zlíně 17. srpna 2018                                Roman ORDELT           
                                                                         tiskový mluvčí 
                                                                   Barum Czech Rally Zlín 


