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TISKOVÁ INFORMACE č. 5 
Program ERC Junior Experience startuje, uskuteční se i na barumce 

 

Když byl v roce 2014 k hlavnímu seriálu Mistrovství Evropy FIA v rally vypsán také nový 

podšampionát pro mladé jezdce, vzbudilo to mezi talentovanými piloty po celé Evropě velký ohlas. 

Jak se záhy ukázalo, seriál se stal trefou do černého, když do něj hned v prvním roce nastoupilo 

celkem sedmadvacet jezdců, a v loňském roce dokonce ještě o dva více. Pro celkové vítěze obou 

ročníků byl evropský program důležitým krokem v jejich kariéře – vítězství Stéphana Lefebvra 

z Francie jej katapultovalo do kokpitu speciálu WRC a aktuální vítěz ERC-J Emil Bergkvist ze 

Švédska nastoupil do seriálu WRC2 se speciálem kategorie R5. 

 

Promotér evropského šampionátu v rally, společnost Eurosport Events, se na základě úspěchu 

juniorské série rozhodla ještě více podpořit rozvoj mladých talentovaných posádek. Přichází 

s programem ERC Junior Experience. 

 

O co jde? Jedná se o tréninkový program zaměřený na všechny oblasti, se kterými profesionální 

jezdec přichází do styku – od samotné techniky jízdy na asfaltu či šotolině přes psaní rozpisu, 

bezpečnost posádky, technické záležitosti související s automobilem až po práci s médii a 

sponzory. Mezinárodní tréninkový program bude mít v letošním rpce tři zastávky. Tou první bude 

blížící se Ypres Rally v Belgii, dále Rally Estonia v polovině července a na konci srpna také Barum 

Czech Rally Zlín. 

 

Program je určen pro mladé jezdce doposud závodící zejména na národní úrovni, kteří v budoucnu 

plánují vstup na mezinárodní scénu, přičemž se tréninku mohou zúčastnit bez ohledu na to, zda 

v dané rally startují či nikoliv. Pro první kolo v Belgii se už zaregistrovalo šest zájemců. Trénink je 

přístupný také stávajícím jezdcům ERC-J, aktuálně jsou zaregistrovaní dva. V každém dalším kole 

bude k dispozici deset míst pro lokální jezdce a dalších deset pro účastníky ERC-J. 

 

Program jednotlivých kol ERC Junior Experience bude vždy rozložený do celého týdne, v němž se 

koná daná rally. V Belgii přijde jako první na řadu práce s rozpisem (kurz povede Bjorn Degant, 

spolujezdec nizozemského jezdce Hanse Weijse). Během ní účastníci projedou část starší 

rychlostní zkoušky Ypres Rally, napíšou si ji a následně i s pomocí on-board záběrů rozpis 

zanalyzují a případně upraví se zaměřením na specifika belgických tratí.  

 

Následně přijde na řadu část zaměřená na automobilovou techniku, kterou bude přednášet 

Yannick Willocx, někdejší inženýr ve Volkswagenu, Hyundai a aktuálně technik Esapekky Lappiho 
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a Pontuse Tidemanda ve Škoda Motorsportu. Účastníci se dozvědí informace o přípravě 

automobilu na závod, o funkci řízení a podvozku, vlivu nastavení různých skupin na chování vozu, 

o maximálním využívání pneumatik a práci se spojkou a brzdami. 

 

Poté posádky vyrazí na seznamovací jízdy samotné rally a po jejich skončení proběhne analýza a 

korekce jejich rozpisů. Závěrečnou kapitolou bude přednáška o práci s médii a vystupování 

v televizi, rozhlase či o prezentaci na sociálních sítích. 

 

Poplatek za absolvování kurzu je stanoven na 2250 EUR bez DPH v případě absolvování všech tří 

kol. Cena nezahrnuje cestovné a ubytování. Díky podpoře od Eurosport Events je účastnický 

poplatek pro prvních deset zájemců z řad jezdců ERC-J snížen na 500 EUR. 

 

Přihláška pro případné zájemce je ke stažení ZDE, registrace je možná na e-mailu 

evelien@allinmotion.be. 

 

 
Ve Zlíně 15. června 2016                                                      Jakub HOFBAUER 

     tiskové středisko 
Barum Czech Rally Zlín 


