TISKOVÁ INFORMACE č. 27
Divácký program jede naplno, středa nabídne další autogramiádu
Program Barum Czech Rally Zlín se naplno rozjel jak pro soutěžní posádky, tak pro fanoušky.
Závodní týmy se v úterý prezentovaly v sekretariátu rally, některé ještě dopoledne absolvovaly
poslední předsoutěžní testy svých závodních vozů. Diváci si zase mohli užít dětský den na
náměstí Míru ve Zlíně se spoustou atrakcí i přehlídkou soutěžních vozů a večer se setkali
vybranými posádkami při autogramiádě ve Zlatém jablku.
Středa bude na Barum Czech Rally Zlín opět intenzivní, pro závodníky i diváky to bude asi
nejklidnější den z těch, které až do nedělního vyvrcholení rally přijdou. Soutěžní posádky vyrazí do
prvního dne seznamovacích jízd, během kterých si se sériovými vozy budou moci dvakrát projet
úseky nedělní etapy Kašava, Pindula a Maják. A také v tento den budou mít fanoušci rally možnost
se s vybranými posádkami potkat.
Ti, co nestihli úterní autogramiádu ve Zlatém jablku nebo zkrátka chtějí zažít víc, mají možnost
potkat se se závodníky na další podpisové akci, která tentokrát proběhne od sedmé hodiny večerní
v autosalonu Škoda Samohýl Motor ve Zlíně-Loukách. Přítomny budou elitní posádky startující
v letošní Barum rally se speciály Škoda Fabia R5 nebo S2000. Příjemným bonusem bude účast
Raimunda Baumschlagera. Přední rakouský jezdec zanechal v historii zlínské rally nesmazatelnou
stopu, svou mnohaletou účast na tomto podniku korunoval vítězstvím v roce 1993. Letos se do
Zlína vrací v roli šéfa týmu připravujícího soutěžní vůz pro domácího jezdce Tomáše Kostku.
Seznam potvrzených účastníků autogramiády:
Jan Kopecký, Pavel Dresler (CZE, Škoda Fabia R5)
Jaromír Tarabus, Daniel Trunkát (CZE, Škoda Fabia R5)
Ralfs Sirmacis, Arturs Šiminc (LVA, Škoda Fabia R5)
Hermen Kobus, Davy Thierle (NLD/BEL, Škoda Fabia R5)
Jan Černý, Petr Černohorský (CZE, Škoda Fabia R5)
Fabian Kreim, Frank Christian (DEU, Škoda Fabia R5)
Tomáš Kostka, Ladislav Kučera (CZE, Škoda Fabia R5)
Vojtěch Štajf, František Rajnoha (CZE, Škoda Fabia R5)
+ Raimund Baumschlager (AUT)

Ve Zlíně 22. srpna 2016

Jakub HOFBAUER
tiskové středisko
Barum Czech Rally Zlín
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