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TISKOVÁ INFORMACE č. 15 
Zlínská kola budou kroužit i soutěžní posádky  
 
V pátek 25. srpna 2017 se uskuteční premiérový ročník akce Zlínská kola, cyklo rallye 
určená pro širokou veřejnost na trati divácky populární městské rychlostní zkoušky před 
startovním polem závodních vozů Star Rally Historic a Barum Czech Rally Zlín. Na startu 
se objeví i řada zástupců soutěžních týmů z aktivních účastníků letošního 
sedmačtyřicátého ročníku barumky. 
 
„Podařilo se nám vyřídit u Mezinárodní automobilové federace FIA výjimku, aby se 
nejednalo o nepovolený trénink po trati rychlostní zkoušky, a na akci Zlínská kola 
tímto povolením mohou startovat i soutěžní jezdci,“ uvedl Ing. Jan Regner, zástupce 
ředitele Barum Czech Rally Zlín. Zlínská kola pořádá město Zlín ve spolupráci 
s organizátory Barum Czech Rally Zlín a s podporou ČERVENÉ MRAVCE rally team. Na 
městském okruhu se objeví v roli cyklistů i soutěžní jezdci Martin Březík, Richard Pravda, 
velký zájem projevil Tomáš Kostka, jeden ze spolufavoritů letošní barumky. „Jsme 
přesvědčeni, že se přihlásí i další a vytvoříme novou tradici, která bude 
neodmyslitelně patřit k barumce v příštích letech. Vzhledem k tomu, že souběžně 
proběhne během pátečního odpoledne i slavnostní start, posádky nastoupí do cyklo 
rallye i v průběhu závodu a obkrouží například jen jedno kolo,“ upřesnil Jan Regner. 
 
Zlínská kola nebudou měřená na čas, půjde o volnou jízdu, v cíli se ale účastníci přesto 
mohou těšit na různé ceny a dárky! Vyhodnoceno bude nejoriginálnější oblečení, 
nejoriginálnější kolo nebo nejpočetnější tým. Může se jet na jakémkoliv kole, a to od 
závodního silničního kola přes městskou skládačku až po historický velocipéd, povolena je 
i jízda na koloběžce.  
 
Registrace účastníků (start je povolen od 12 let) Zlínských kol je zdarma prostřednictvím 
webových stránek www.zlinska-kola.cz, kde najdete online formulář. Přihlásit se můžete 
do kategorií muži, ženy (jedou shodně 3 kola) a děti od 12 do 18 let (1 kolo). Uzávěrka 
přihlášek je v úterý 21. srpna ve 13 hodin. Zázemí celé cyklistické akce bude v parku 
Svobody kolem zlínského zámku, start i cíl proběhne v Bartošově ulici. Start cyklojízdy 
proběhne po skupinách v 16:30 hodin. Celý program včetně registrace účastníků začne ve 
12 hodin, ukončení jízdy po okruhu je stanoveno na 17:45 hodin.  
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