TISKOVÁ INFORMACE č. 30
Startovní pole je úžasně kvalitní, říká ředitel Barum Czech Rally Zlín
Barum Czech Rally Zlín jako největší motoristický svátek ve Zlínském kraji je podle
organizátorů připraven, takže fanoušci se mohou o víkendu těšit na dramatické bitvy
velmi kvalitních posádek. Sedmačtyřicátý ročník oblíbené soutěže je šestým
podnikem seriálu FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a šestým dílem TrueCam
Mistrovství České republiky v rally 2017 (MČR).
Největším favoritem soutěže je Jan Kopecký s vozem Škoda Fabia R5, který si vloni
odvezl ze Zlína putovní pohár do trvalého držení díky pátému prvenství na Barum
Rally. Zástupci továrního týmu Škoda Motorsport budou chtít zabránit v dalším
rekordním triumfu nejen čeští, ale i zahraniční závodníci. “Máme na víkend
nachystanou obrovskou plejádu jezdců. Startovní pole je prostě úžasně
kvalitní,” radoval se Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.
Organizační štáb pod jeho vedením soutěž připravoval velmi svědomitě. “Věřím, že
nebudou problémy na tratích ani okolo nich. Udělali jsme pro to opravdu
hodně,” ujistil Miloslav Regner. “Všem závodníkům přeji, aby se jim dařilo a
fanouškům, aby si celý víkend užili. Očekáváme velkou diváckou kulisu,”
doplnil šéf soutěže.
Ani ve 47. ročníku nechybí slavnému motoristickému podniku podpora firmy
Continental Barum, která je každoročně generálním partnerem. „Naše společnost
je hrdá, že je celou dobu její jméno spjato s touto sportovní událostí. Servisní
zóna u nás ve fabrice praská ve švech, což je jeden z předpokladů, aby rally
byla příjemným zážitkem. Přeji jezdcům na trati štěstí a divákům příjemné
zážitky,” poznamenal Libor Láznička, jednatel Continental Barum s.r.o.
Zlínskou rally otevře tradičně v pátek večer divácká Super rychlostní zkouška v
ulicích krajského města a v areálu bývalé továrny firmy Baťa.
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