TISKOVÁ INFORMACE č. 29
Barum Czech Rally Zlín se opět pojede v tropickém počasí
Automobilové jezdce a jejich fanoušky čeká v průběhu Barum Czech Rally Zlín
tropické počasí s teplotami přesahujícími 30 °C. Tradiční závod patří k
nejvýznamnějším automobilovým soutěžím v Evropě a na území České republiky.
Sedmačtyřicátý ročník je šestým podnikem seriálu FIA Mistrovství Evropy v rally
(ERC) a šestým dílem TrueCam Mistrovství České republiky v rally 2017 (MČR).
Ve stínu bude více než 30 °C, v kokpitu závodního vozu čeká posádky téměř
dvojnásobně vyšší teplota. „Už v pátek bude před třicet stupňů a o víkendu
čekáme na Zlínsku ještě teplejší počasí. Maximem bude nedělních 35 stupňů,“
informovala meteoroložka Dagmar Honsová.
V tropickém počasí budou muset závodníci i rallyoví příznivci dodržovat pitný režim.
Fanoušci by se měli co nejčastěji držet ve stínu a při pobytu na slunci by měli použít
pokrývku hlavy a sluneční brýle. „Tyto pomůcky pomohou psychicky jako první
bariéra a lidé díky nim necítí tak strašné vedro. V takovém počasí je nutné
hodně pít. Klidně I šest litrů vody za den. Také fanouškům rally doporučuji, aby
při sledování závodu schovávali pod slunečníky a použili opalovací krémy,“
uvedla Dagmar Honsová.
Barum Czech Rally Zlín startuje v pátek 25. srpna v 16 hodin na náměstí Míru před
zlínskou radnicí. Na soutěžní posádky čeká náročný závod v celkové délce 684
kilometrů proložený 15 rychlostními zkouškami na osmi úsecích v délce 215 ostrých
kilometrů na asfaltovém povrchu různé kvality.
Sedmačtyřicátý ročník otevře páteční atraktivní divácká Super RZ v nočních ulicích
krajského města a bývalé Baťově továrně, o víkendu budou následovat dvě
plnohodnotné etapy. Třídenní rally končí na cílové rampě na náměstí Míru v neděli
27. srpna v 16 minut po 16. hodině.
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