TISKOVÁ INFORMACE č. 36
Buďte na Barumce v obraze s aplikací RALLY4NOW!
Chcete si ještě více užít Barum Czech Rally Zlín? Tak mějte k dispozici všechny aktuální informace a
to přímo ve vašem mobilu. I na Barum Czech Rally Zlín totiž funguje bezplatná aplikace
RALLY4NOW.
Nejenom, že jejím prostřednictvím okamžitě vidíte průběžné i celkové výsledky a aktuální zprávy od
jednotlivých posádek. RALLY4NOW vás také dokáže spolehlivě navigovat přímo do vámi zvolených
diváckých míst a elegantně se přitom vyhne všem uzavírkám spojených s populární zlínskou soutěží.
To vše snadno a rychle. Aplikaci bezplatně stahujte na App Store a Google play. RALLY4NOW
funguje na mobilních telefonech se systémem iOS i Android a vyžaduje pouze připojení k internetu.
Co všechno umí bezplatná aplikace RALLY4NOW?
• Funkce Kalendář
Okamžitě vidíte seznam všech rally – budoucích i minulých v rámci českého, slovenského, polského a
maďarského šampionátu. Nechybí samozřejmě ani ERC a WRC.
• Funkce Guide
Obsahuje fotky a popis diváckých míst + datum a čas, kdy se jede vybraná RZ. Dopředu se tak
můžete rozhodnout, kde se vám bude líbit sledovat Barum Rally.
• Funkce Mapa
Aplikace obsahuje detailní mapy RZ, vyznačená divácká místa a servis. Pozor! Na každý bod vás umí
dovést bezplatná navigace WAZE, která zohledňuje aktuální dopravní uzavírky.
• Funkce Výsledky
Mějte neustále přehled o průběžných i celkových výsledcích nejenom z právě probíhající Barum Rally,
ale i z minulých soutěží ze všech monitorovaných šampionátů.
• Funkce Info
Aktuální informace z právě probíhajícího závodu (změny v časovém harmonogramu/zrušené RZ/info o
posádkách…).
• Funkce Graf
Grafické porovnání zvolených posádek. Přehledné porovnání časů v jednotlivých RZ.
• Funkce Posádka
Všechny dostupné informace o zvolené posádce (výsledky/informace o průběhu soutěže…).
• Aktuální pořadí
Aktuální celkové pořadí v jednotlivých šampionátech.
• Média
Zde jsou vám k dispozici profesionálně natočená videa a onboardy ze všech různých soutěží.
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