TISKOVÁ INFORMACE č. 19
Hlavní ceny v loňské fotosoutěži putují výhradně do zahraničí
Při příležitosti konání 43. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2013 byla vyhlášena tradiční
fotosoutěž. Ceny do fotosoutěže věnovala firma RALLY MODELS – Antonín Babík, JNK
Studio Zlín – výroba a distribuce videokazet, PARAMO a.s., oleje MOGUL a firma
ALITRON CZ, s.r.o. věnovala pro výherce celoroční předplatné specializovaného
motoristického magazínu RALLY. Hlavní ceny míří za loňský ročník barumky shodně do
zahraničí, absolutním vítězem se stal Gergély Makai z Maďarska.
Auto klub Barum Zlín ve spolupráci s agenturou ZLIN PRESS production vypsal fotosoutěž
ve společné kategorii pro profesionální fotoreportéry i fotoamatéry pouze v kategorii
digitální fotografie. Odborná mezinárodní porota ve složení Miloslav Regner (ředitel Barum
Czech Rally Zlín), Roman Ordelt (ZLIN PRESS production), Ing. Jan Regner (zástupce
ředitele Barum Czech Rally Zlín) se rozhodla udělit vedle tří finančních cen v digitální
kategorii pět dalších ocenění. „Úroveň soutěžních snímků je rok od roku stále
kvalitnější, zájem o digitální kategorii neustále roste. Fotosoutěž je populární nejen
v našich luzích a hájích, ale opět se jí zúčastnila řada fotografů z okolních zemí.
Hlavní cena putuje tentokrát do Maďarska, přičemž mezi nejlepší trojici
vyhodnocených fotografů se nedostal ani jeden český zástupce. Z celkového počtu
zúčastněných je zřejmé, že rallysport zajímá stále více fotografů. S celkovou úrovní
fotosoutěže jsme byli velmi spokojeni, na čemž jsme se jednomyslně shodli v rámci
mezinárodní poroty s řadou významných osobností,“ pověděl Miloslav Regner,
předseda poroty a ředitel Barum Czech Rally Zlín.
V mezinárodní porotě dále usedli Timo Anis (Finsko, fotograf), Robert Balcar (Česká
republika, fotograf), Andrea Camilloni (Francie, editor JERC, Eurosport), Daniel Fessl
(Rakousko, fotograf), Martin Kangur (Estonsko, jezdec), Ricardo Nascimento (Portugalsko,
fotograf), Nikolaos Petrounos (Řecko, činovník), Gábor Viczena (Maďarsko, spolujezdec),
Marcin Wyrzykowski (Polsko, šéfredaktor Autoklub.pl) a Kathi Wüstenhagenová
(Rakousko, logistik Hyundai Motorsport).
Je potěšitelné, že fotosoutěž má mezi příznivci motoristického sportu velmi kladnou
odezvu a úroveň zaslaných fotografií se neustále zvyšuje. V digitální fotografii přišlo od
169 autorů celkem 726 soutěžních snímků! Vedle tří hlavních cen porota udělila pět
ocenění.

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE:
1. cena Gergély Makai, Maďarsko
Budapešť – 500 Kč
2. cena Christian Salzmann, Rakousko
Aschach/Steyer – 300 Kč
3. cena Tomasz Macherzyński, Polsko
Bielawa – 200 Kč
Autoři oceněných fotografií v digitální fotografii:
Marek Talaš, Napajedla
Jakub Marcoň, Vizovice
Ivan Čech, Slavičín
René Bláha, Hlučín
Robert Taperek, Piaseczno, Polsko
Všem oceněným autorům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další příspěvky v nově
vyhlášené fotosoutěži k 44. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2014!

Ve Zlíně 21. srpna 2014

Roman ORDELT
tiskový mluvčí
Barum Czech Rally Zlín

