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Barumka je výzvou pro jezdce i pořadatele
Přípravy jubilejního padesátého ročníku Barum Czech Rally Zlín byly pro pořadatele
velkou zkouškou. Ztížené podmínky, nejistota i náročná finanční situace, s tím vším
se musel organizační tým pod vedením ředitele Miloslava Regnera popasovat.
Povedlo se. A nejen to – navrch se i letos mohou diváci těšit například na zajímavou
novinku v podobně soutěže elektrických vozidel.
„Bylo velmi složité po nucené přestávce myšlení kolegů a vůbec celý přípravný
proces opět rozhýbat. Ne snad, že by nám lidé nepomáhali, ale bylo to všechno
takové těžkopádné. Nicméně povedlo se – letošní barumka je nachystaná,“ má
radost Regner.
Ředitel zlínského podniku si cení podpory, které se barumce dostalo od Zlínského
kraje, města Zlína i společnosti Continental Barum. „Díky pomoci jsme přečkali
těžké období a mohli se pak zase pustit do příprav dalšího ročníku. A teď věřím,
že se vše povede, jak má. Nejsou to totiž závody jen pro jezdce, ale i pro
pořadatele.“
Také letos bude barumka plná zajímavostí, které stojí za povšimnutí. „Vytáhli jsme
například historickou rampu, která stávala pod kinem. Nebyla venku od roku
2012,“ popisuje Regner a dále připomíná také doprovodný program pro děti, které by
touto cestou rád podpořil v pohybu a ve sportu.
Jedním z jezdců, kteří se do Zlína vrací po nucené koronavirové pauze je Miko
Marczyk, polský šampion z roku 2019. „Vím, že dobrý jezdec musí být rychlý na
barumce, je to pro mě velká výzva. Jde o legendární podnik nejen pro Čechy,
ale i pro Poláky. Naposled jsem tady havaroval, teď se ale zase těším na
zkoušky jako Pindula, Májová nebo Biskupice,“ pravil na tiskové konferenci.
Novinkou letošní rally bude soutěž elektromobilů ADAC Opel e-Rally Cup, v rámci
které jezdci absolvují dvanáct rychlostních zkoušek včetně té noční v ulicích města
Zlína. „Jsme rádi, že zde na barumce jsme a že můžeme představit elektrická
auta v rally. Je to budoucnost motosportu, společnost Opel hodlá prezentovat
tuto myšlenku i nadále,“ uvedl Jörg Schrott za pořádající Opel Motorsport.
Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat
také na oficiálních profilech na Facebooku, Instagramu a Twitteru.
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