ŠKODA Motorsport,

Strana 1 z 2

Mezinárodní automobilová federace FIA vyznamenala
tovární jezdce značky ŠKODA šampióny APRC
› Pontus Tidemand a Emil Axelsson byli vyznamenáni na galavečeru FIA v Paříži
› ŠKODA již po čtvrté za sebou získala „triple“ v tomto prestižním
kontinentálním mistrovství
Paříž, 5. prosince 2015 – Pontus Tidemand (S) a Emil Axelsson (S) byli na
galavečeru Mezinárodní automobilové federace FIA oficiálně jmenováni
šampióny Asijsko-pacifického rallyového mistrovství (APRC). Při udílení cen za
soutěžní rok 2015 v Paříži byla ŠKODA již počtvrté za sebou vyhlášena vítězem
hodnocení jezdců i značek tohoto prestižního kontinentálního mistrovství.
Tovární jezdec Tidemand v sezoně vedl s pěti vítězstvími a jedním druhým
místem. Na závěr dosáhl s novým vozem ŠKODA Fabia R5 skvělého celkového
vítězství na klíčovém trhu v Číně.
„Čtvrtý zisk titulu v Asijsko-pacifickém soutěžním mistrovství v řadě, čtyři vítězství
v soutěžním mistrovství světa WRC 2 a pět národních titulů, to je výborná bilance první
sezony s vozem ŠKODA Fabia R5. Skvělé vyznamenání patří rovněž všem členům
rallyové rodiny týmu ŠKODA Motosport, kteří v letošní sezóně opět odvedli skvělou
práci,“ komentuje letošní výsledek šéf týmu ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek.
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ŠKODA na galavečeru FIA v Paříži
Pontus Tidemand a Emil Axelsson (S/S) byli
vyhlášeni šampiony Asijsko-pacifického mistrovství
(APRC).
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ŠKODA Motorsport:
ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla
vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC
(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například
na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu.
Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii
značky ŠKODA. V roce 2014 slavila značka hattrick v hodnocení jezdců i značek asijskopacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi
(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii
ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců
mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.
V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka
Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000.
Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho
Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).
V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě
celkem téměř 50 mezinárodních a národních titulů.
Světová automobilová federace FIA schválila 1. dubna 2015 oficiálně homologaci nového
soutěžního speciálu Fabia R5, který byl světovým médiím představen 15. dubna v České
republice. Světovou soutěžní premiéru si Fabia R5 odbyla symbolicky na Rally Šumava,
první soutěži Mistrovství České republiky v rally 2015. V první sezoně s vozem ŠKODA
Fabia R5 získala posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) titul šampionů APRC.
V sezoně 2015 si nový špičkový soutěžní vůz s pohonem všech kol připsal také pět
vítězství v národních rallyových šampionátech.

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a
Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a
převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

