TISKOVÁ INFORMACE č. 22
Fotosoutěž 2015: Všechny ceny zůstaly v České republice
Při příležitosti konání 45. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2015 byla vyhlášena tradiční
fotosoutěž. Všechny ceny zůstaly po verdiktu mezinárodní poroty pro fotografy z České
republiky. Hlavní ceny putovaly v předchozích třech letech především do zahraničí,
tentokrát zůstaly doma. Absolutním vítězem se stal motoristický fotograf Daniel Šimek
z Napajedel. Ceny do fotosoutěže věnovaly firmy FOKAPO, tisk fotoknih a kalendářů,
RALLY MODELS – Antonín Babík, JNK Studio Zlín – výroba a distribuce videokazet a
firma ALITRON CZ, s.r.o. připravila pro výherce celoroční předplatné specializovaného
motoristického magazínu RALLY.
Auto klub Barum Zlín ve spolupráci s agenturou ZLIN PRESS production opět 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 jedenáctičlenné mezinárodní poroty udělili
vedle tří finančních cen rovněž dalších pět ocenění.
„V předchozích třech letech putovala hlavní cena do zahraničí, přičemž
v posledních dvou letech vyhrál fotograf z Maďarska. V loňském roce byly
vyhodnoceny pouze fotografie autorů z České republiky, přesto má fotosoutěž stále
značnou popularitu v zahraničí, neboť nám přišla opět řada soutěžních snímků od
fotografů z okolních zemích. S celkovou úrovní fotosoutěže jsme byli velmi
spokojeni, ve stejném duchu se vyjádřila i mezinárodní porota složená z řady
osobností rallyového světa,“ řekl Miloslav Regner, předseda poroty a ředitel Barum
Czech Rally Zlín.
V mezinárodní porotě dále usedli Bram Degrave (Belgie, novinář), Endre Dudás
(Maďarsko, novinář, fotograf), Martin Husár (Česká republika, fotograf), Catie
Munningsová (Velká Británie, jezdkyně), Carlo Pastorelli (Itálie, kameraman a střihač),
Florjan Rus (Slovinsko, spolujezdec), Joakim Sjöberg (Švédsko, spolujezdec), Waclaw
Stawiarski (Polsko, logistik), Frank Tore Larsen (Norsko, jezdec), Onur Vatansever
(Turecko, spolujezdec) a Martine Victorová (Lucembursko, spolujezdkyně).
Je potěšitelné, že fotosoutěž má mezi příznivci motoristického sportu velmi kladnou
odezvu a úroveň zaslaných fotografií se neustále zvyšuje. Do fotosoutěže 2015 přišlo od
185 autorů celkem 636 soutěžních snímků! Vedle tří hlavních cen porota udělila pět
ocenění.
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DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE:
1. cena Daniel Šimek
Napajedla – 1 000 Kč
2. cena Tomáš Brázdil
Otrokovice – 600 Kč
3. cena David Jeřábek
Náchod – 400 Kč
Autoři oceněných fotografií:
Radek Caga, Trnávka
Jakub Daniel Machálek, Ratiboř
Zdeněk Kolář, Praha
Michal Ševčík, Lípa
Zdeněk Knapík, Otrokovice
Všem oceněným autorům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další příspěvky v
nově vyhlášené fotosoutěži k 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2016!

Ve Zlíně 20. srpna 2016

Roman ORDELT
tiskový mluvčí
Barum Czech Rally Zlín
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