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ŠKODA Motorsport slaví začátek sezóny na
domácím mistrovství na Rally Šumava
Klatovy
› Loňští vítězové Jan Kopecký/Pavel Dresler chtějí s vozem ŠKODA Fabia R5
svůj úspěch zopakovat
› Pontus Tidemand/Jonas Andersson jako druhá tovární posádka ŠKODA na
startu v západních Čechách
› Michal Hrabánek: „Těšíme se na vystoupení před českými fanoušky“
Mladá Boleslav/Klatovy 25. dubna 2016 – ŠKODA Motorsport zahájí na 51. Rally
Šumava Klatovy obhajobu titulu v českém mistrovství v rally (MČR). Úřadující
mistři Jan Kopecký/Pavel Dresler chtějí s vozem ŠKODA Fabia R5 zopakovat
svůj loňský úspěch na náročných tratích na Šumavě. Jako druhá hostující
tovární posádka ŠKODA se této soutěže českého mistrovství v pátek a v sobotu
zúčastní Pontus Tidemand/Jonas Andersson.
„Před rokem jsme na Rally Šumava Klatovy vítězstvím oslavili úspěšnou světovou
premiéru našeho vozu ŠKODA Fabia R5 na rally,“ řekl šéf ŠKODA Motorsportu Michal
Hrabánek a dodal: „Úspěchy, kterých jsme s naším novým soutěžním speciálem dosáhli
po celém světě, potvrzují vývojovou práci našeho týmu.“ To ovšem není důvod usnout na
vavřínech, jak pokračoval Hrabánek. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom se dále
zlepšovali. Jen tak máme šanci obhájit titul v zemi, kde je naše značka doma. Těšíme se
na naše první vystoupení před domácím publikem v roce 2016.“
Rally Šumava Klatovy je první ze šesti podniků českého mistrovství v rally. Stejně jako
při loňském prvním vystoupení vozu ŠKODA Fabia R5 budou i letos sledovat dvanáct
rychlostních zkoušek v délce 150 km u trati tisíce fanoušků rally. Jan Kopecký by se po
ročnících 2012 a 2015 rád potřetí zapsal do listiny vítězů této rally s dlouhou tradicí,
která se poprvé konala v roce 1964. „Samozřejmě máme na loňský rok dobré
vzpomínky, protože se nám zde podařilo poprvé vyhrát s novým vozem Fabia R5,“ řekl
zkušený Kopecký. „Nebude ovšem snadné tento úspěch zopakovat: čeká na nás ještě
silnější konkurence než v roce 2015,“ dodal 34letý jezdec.
Asijsko-pacifický šampion Pontus Tidemand v únoru oslavil druhým místem na Švédské
rally úspěšnou premiéru s novým spolujezdcem Jonasem Anderssonem. Po domácím
vystoupení na FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) čeká nyní na 25letého Tidemanda
účast na rally ve vlasti značky ŠKODA. „Jonas i já se velice těšíme, že se budeme moci
představit českým fanouškům,“ řekl Tidemand. „Tato úžasná rally je skutečnou výzvou a
zároveň dokonalým testem pro nadcházející úkoly v soutěžích mistrovství světa.“ Od 19.
do 22. května se Tidemand/Andersson, Kopecký/Dresler a třetí tovární posádka ŠKODA
Esapekka Lappi/Janne Ferm zúčastní podniku mistrovství světa v Portugalsku.
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V českém mistrovství čeká na Kopeckého nová verze permanentního loňského duelu s
jeho hlavním rivalem Václavem Pechem. Navíc je zde tvrdá konkurence ze strany
zákaznických týmů ŠKODA, jako například Vojtěch Štajf/František Rajnoha. I tato
posádka jezdí s celosvětově úspěšným speciálem s pohonem čtyř kol. Štajf startuje za
Klokočka ŠKODA Czech National Team.
V servisním zázemí každé rally bude pro fanoušky připraven ŠKODA Park s atraktivním
doprovodným programem. Ten mimo jiné nabídne možnost zasoutěžit si o jedinečnou
výhru – zapůjčení vozu ŠKODA Octavia RS 230 na 1 rok. Letos je možné soutěžit také
online na stránce www.vyhrajrs230.cz, kde zájemci najdou veškeré podrobnosti o této
soutěži a všem, co ŠKODA Park nabídne.

Mistrovství ČR v rally (MČR)
Soutěž
Rally Šumava Klatovy
Rally Český Krumlov
Rally Hustopeče
Rally Bohemia
Barum Czech Rally Zlín
Rally Příbram

Datum
29.04.–30.04.2016
27.05.–28.05.2016
17.06.–18.06.2016
02.07.–03.07.2016
26.08.–28.08.2016
30.09.–01.10.2016

Víte, že ...
... tovární posádka ŠKODA Jan Kopecký/Pavel Dresler vyhrála v loňském roce na Rally
Šumava Klatovy jedenáct z dvanácti rychlostních zkoušek? Na konci měli suverénní
vítězové při světové premiéře svého vozu Fabia R5 na rallyové trati náskok
1:34,6 minuty před druhým Francouzem Bryanem Bouffierem.
... s vozem ŠKODA Fabia R5 získali jezdci pouhý rok po jeho představení již pět
národních titulů a vyhráli jedno kontinentální mistrovství? Pontus Tidemand triumfoval s
tímto vozem loni v říjnu na Rally Longyou v Číně a stal se šampionem FIA Asijskopacifického šampionátu (APRC). ŠKODA je tak na tomto prestižním mistrovství již čtyři
roky neporaženou značkou.
… Jan Kopecký/Pavel Dresler získali v loňském roce titul v českém mistrovství v rally bez
porážky? Při pěti startem oslavili s vozem ŠKODA Fabia R5 pět vítězství.
… program českého mistrovství v rally je totožný s programem loňského roku? Rally
Šumava Klatovy je opět prvním ze šesti podniků, po jejich skončení bude udělen
mistrovský titul. Vrcholy národního mistrovství jsou i v roce 2016 Rally Bohemia, která se
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koná v okolí sídla firmy Mladé Boleslavi a Barum Czech Rally Zlín, která je také součástí
FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC).

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
David Haidinger, Komunikace motorsportu
T +420 604 292 188
david.haidinger@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com
ŠKODA Motorsport na sociálních sítích:
Facebook

YouTube

Twitter

Fotografie k tématu:
ŠKODA na Rally Šumava Klatovy
Česká posádka značky ŠKODA Jan Kopecký a Pavel
Dresler v loňském roce suverénně triumfovala na
Rally Šumava Klatovy a získala český mistrovský
titul.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA na Rally Šumava Klatovy
Švédská tovární posádka ŠKODA Pontus
Tidemand/Jonas Andersson se již letos předvedla
druhým místem při prvním startu sezóny na FIA
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Nyní oba zavítají
na české mistrovství.
Download
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ŠKODA na Rally Šumava Klatovy
V servisním zázemí každé rally bude pro fanoušky
připraven ŠKODA Park s atraktivním doprovodným
programem. Ten mimo jiné nabídne možnost
zasoutěžit si o jedinečnou výhru – zapůjčení vozu
ŠKODA Octavia RS 230 na 1 rok.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport:
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových
soutěžích – ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky
bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC) a v
Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981.
ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se
pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním
vozem ŠKODA Fabia R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA
Fabia R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů.
Nový soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho
předchůdce, Fabia Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA.
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul v
hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA Fabia Super
2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA Fabia R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2).

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 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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