TISKOVÁ INFORMACE č. 21
ŠKODA Motorsport Park tradičním prvkem Barum Czech Rally Zlín
Už popáté v řadě bude součástí bohatého doprovodného programu ŠKODA Motorsport Park, který
se bude opět nacházet od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna na parkovišti pod Velkým kinem na
zlínském náměstí Práce.
A co na malé i velké závodníky ve ŠKODA Motorsport Parku čeká? Bude to mimo jiné prezentace
sportovních modelů z aktuální nabídky vozů ŠKODA, nebude chybět speciál ŠKODA FABIA R5,
který již druhým rokem sbírá sportovní úspěchy na tratích v Česku i ve světě, nebo akční modely
FABIA, YETI a RAPID Spaceback v designu Monte Carlo. V pátek 26. srpna od 18:00 hodin
proběhne ve ŠKODA Motorsport Parku autogramiáda tovární posádky Jan Kopecký – Pavel
Dresler, která do šestačtyřicátého ročníku Barum Czech Rally Zlín nastupuje v roli favoritů a
zároveň rekordmanů. Jan Kopecký je totiž historicky jediný, kdo dokázal tuto rally vyhrát čtyřikrát a
pokud letos přidá i pátý triumf, získá do trvalého držení cenný putovní pohár Barum Czech Rally
Zlín. K dalším aktivitám pro děti i dospělé budou patřit RC Rally s automobilovými modely, soutěž
o výměnu kola na čas, simulátor rally Force Dynamic nebo výroba odznaků a dětský koutek, kde
se do sytosti vyřádí i ti nejmenší. Za účast v jednotlivých aktivitách mohou návštěvníci sbírat
razítka do účastnické karty, za která poté získají odměnu v podobě občerstvení a dárku od ŠKODA
AUTO.
Mimo to se ve zlínském ŠKODA Motorsport Parku lze, podobně jako na ostatních soutěžích
letošního seriálu Mistrovství České republiky v rally, zapojit do soutěže o jedinečnou výhru –
zapůjčení vozu ŠKODA OCTAVIA RS 230 na jeden rok. Do hry se lze přihlásit také online na
stránce www.vyhrajrs230.cz, kde zájemci najdou veškeré podrobnosti o této soutěži.
Pro úplnost dodejme, že ŠKODA Motorsport Park bude ve Zlíně otevřen v pátek 26. srpna od 15
do 21 hodin, v sobotu 27. srpna od 12 do 22 hodin a v neděli 28. srpna od 10 do 15 hodin. Celým
třídenním programem bude provázet Dalibor Gondík.
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