
 

 

 
TISKOVÁ INFORMACE č. 14 
V roli pozorovatele přijede do Zlína poprvé Brit Andrew Kellitt 
 
Zlínští pořadatelé znají nominaci klíčových činovníků Mezinárodní automobilové federace 
FIA na letošní 44. ročník populární barumky. Organizační štáb v čele s ředitelem soutěže 
Miloslavem Regnerem každoročně odvádí skvělou práci. Soutěž je hodnocena jako jedna 
z nejlépe organizovaných rally v Evropě, neboť obdržela v předchozích letech výborné 
hodnocení pozorovatelských zpráv a rovněž reference činovníků FIA jsou na zlínskou rally 
velmi pozitivní.  
 
Ve Zlíně se objeví premiérově sportovní delegát FIA Arnaud Crépin z Francie, který 
zastává významnou pozici v Mezinárodní automobilové federaci, neboť je předsedou 
sportovní komise. „Jsme rádi, že přijede do Zlína a zúčastní se Barum Rally. Určitě to 
zvýší prestiž naší rally. Pan Crépin již dříve navštívil hlavní město České republiky 
při semináři ERC a na další návštěvu se velmi těší,“ řekla Marta Regnerová, vedoucí 
sekretariátu zlínské rally. 
  
Pozorovatelem FIA bude Andrew Kellitt z Velké Británie a Severního Irska. „S panem 
Kellittem jsme se setkali v červnu na Ypres Rally v Belgii. Přijíždí poprvé do České 
republiky a po příletu do Vídně přijede do Zlína krátce po čtvrteční půlnoci. A brzy 
ráno již bude pozorovat dění na kvalifikační erzetě v Pohořelicích,“ upřesnila 
Regnerová. 
 
Ve funkci hlavního sportovního komisaře přijede ostřílený činovník Willi Singer 
z Rakouska. „Známe se dlouhá léta, více než dvacet let. Willi nikdy nebyl na barumce 
a je velmi rád, že k nám konečně zavítá,“ pověděla Regnerová. Dalším sportovním 
komisařem budou Claudio Bortoletto z Itálie a český zástupce Mgr. Tomáš Kunc. 
Současný předseda Svazu rally FAS AČR bude vykonávat tuto funkci již posedmé. „Pan 
Kunc působí jako sportovní komisař rovněž v nejprestižnější automobilové 
disciplíně, a to mistrovství světa vozů formule jedna,“ uvedla Regnerová. Sekretářem 
sboru sportovních komisařů je Jan Mochan z České republiky. V historii barumky zavítá již 
potřinácté do Zlína technický komisař FIA, jenž má dohled nad technickými záležitostmi 
rally. Tuto funkci vykoná v letošním roce opět Karl-Heinz Goldstein z Německa, jeho 
asistentem bude Ital Luca Gibello.  
 
Bezpečnostním delegátem ASN je Miroslav Smolík, ve funkci hlavního technického 
komisaře bude působit Stanislav Mrkvan, hlavním časoměřičem je Eva Skýpalová. Ve 
funkci činovníků pro styk s jezdci se představí Wolfgang Gastorfer z Německa a Lukáš 
Kostka z České republiky.  
 
 
 
 



 

 

 
 
DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI  
 
Sportovní delegát FIA /FIA Sport Delegat: Arnaud CRÉPIN (FIA) 
Pozorovatel FIA/ FIA Observer: Andrew KELLITT (GBR) 
Sportovní komisaři / Stewards of the Meeting: Willi SINGER – President (AUT), 
Claudio BORTOLETTO (ITA), Mgr. Tomáš KUNC (ASN) 
Technický delegát FIA / FIA Technical Delegate: Karl-Heinz GOLDSTEIN (FIA) 
Asistent technického delegáta FIA / FIA Assistant Technical Delegate: Luca 
GIBELLO (FIA) 
Bezpečnostní delegát ASN / ASN Safety Delegate: Miroslav SMOLÍK (CZE) 
Hlavní technický komisař / Chief Scrutinner: Stanislav MRKVAN (CZE) 
Hlavní časoměřič / Chief Timekeeper: Eva SKÝPALOVÁ (CZE) 
Sekretář SSK / Secretary of Stewards of the Meeting: Jan MOCHAN (CZE) 
Činovníci pro styk se soutěžícími / Competitors´ Relations Officers: Wolfgang 
GASTORFER (DEU), Lukáš KOSTKA (CZE) 

 

Ve Zlíně 15. srpna 2014                                      Roman ORDELT         
                                                                              tiskový mluvčí  
                                                                         Barum Czech Rally Zlín 
 


