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Start snů pro značku ŠKODA na highspeed 

festivalu v Polsku 
 

› Tovární jezdci Esapekka Lappi a Pontus Tidemand vedou klasifikaci WRC 2 

v Polské rally 

› Lappi zazářil pěti nejrychlejšími časy: „Super pocit ve voze ŠKODA Fabia R5“  

› O víkendu čeká na jezdce ještě 158,49 km 

 

Mikolajki, 3. července 2015 –Značce ŠKODA se s novým vozem Fabia R5 podařil 

na Polské rally start snů. Jasně dominující mistr Evropy Esapekka Lappi a 

týmový kolega Pontus Tidemand vstupují do rozhodujícího víkendu podniku 

mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) na prvních dvou příčkách. Lappi a jeho 

spolujezdec Janne Ferm zazářili při „festivalu rychlosti“ pod žhnoucím sluncem 

pěti nejrychlejšími časy na dosavadních devíti rychlostních zkouškách. 

 

„Žádné drama se nekonalo, žádné problémy, všechno běželo úžasně. Je to super pocit ve 

voze ŠKODA Fabia R5,“ básnil Esapekka Lappi. „Tratě v Polsku jsou neuvěřitelně rychlé, 

připomíná to mé domovské Finsko.“ Na šotolinových tratích s krátkými asfaltovými úseky 

v Mazurské jezerní plošině se jede asi ze dvou třetin na plný plyn.  

 

Pro Lappiho perfektní: 24letý jezdec se nejrychlejším časem na první rychlostní zkoušce 

v pátek dostal do vedení a to plynule navyšoval.  Na konci dne měla posádka Lappi/Ferm 

náskok 50,1 sekundy na druhou tovární posádku Tidemand/Axelsson. Vedoucí jezdci 

asijsko-pacifického šampionátu (APRC) zaznamenali na rychlostních zkouškách osm a 

devět v Polsku své první dva nejrychlejší časy ve WRC 2 pro tým ŠKODA Motorsport.  

 

„Je to samozřejmě korunovace zdařilého dne. Silnice jsou velice rychlé, Emilův rozpis je 

perfektní. Je to prostě jen obrovská radost,“ komentoval to Tidemand. Radost dělal také 

spolehlivý vůz Fabia R5 během celého dne, kdy bylo třeba ujet 150 ostrých kilometrů bez 

jediného servisu.  

 

V sobotu a v neděli je na programu ještě 158,49 km v deseti rychlostních zkouškách. Pak 

bude jasné, zda značka ŠKODA po třech umístěních na stupních vítězů z dosavadních 

dvou startů v mistrovství světa oslaví první vítězství s vozem Fabia R5 v kategorii WRC 2. 

Lappi/Ferm Polskou rally již vyhráli v roce 2012.  

 

Nový vůz Fabia R5 s pohonem čtyř kol je úspěšný po celém světě: tovární jezdec značky 

ŠKODA Jan Kopecký má v českém mistrovství v rally (MČR) po třech podnicích na kontě 

již tři vítězství. Také v oblasti zákaznického sportu je ŠKODA Fabia R5 pokládána za 

vítězný vůz. „Fast“ Freddy Loix zvítězil hned při svém debutu s novým vozem na 

mistrovství Evropy FIA v rally (ERC) ve své vlasti Belgii. Raimund Baumschlager je v 

rakouském šampionátu po dvou startech stále neporažený. V německém mistrovství v 

rally (DRM) oslavili Fabian Kreim a Mark Wallenwein naposledy double s vozem Fabia R5. 
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Číslo dne pro Polskou rally: 4 mezi top 5 

 

Hned čtyři vozy ŠKODA jsou v prozatímní klasifikaci WRC 2 Polské rally mezi prvními 

pěti. Vedle vedoucího dua Esapekky Lappiho a Pontuse Tidemanda z továrního týmu 

ŠKODA je na čtvrtém místě bývalý mistr Evropy Armin Kremer s třetím vozem Fabia R5. 

Fin Teemu Suninen s vozem Fabia Super 2000 je pak na místě pátém.  

 

 
Rally Poland  – průběžný stav WRC 2 

 

1. Lappi/Ferm (FIN/FIN), ŠKODA Fabia R5      1:20.06,0 hod. 

2. Tidemand/Axelsson (S/S), ŠKODA Fabia R5     + 0.50,1 min. 
3. Kruuda/Jarveoja (EST/EST), Citroën DS3 R5   + 1.47,1 min. 
4. Kremer/Winklhofer (D/D), ŠKODA Fabia R5     + 3.05,4 min. 
5. Suninen/Markkula (FIN/FIN) ŠKODA Fabia Super 2000    + 3.05,7 min. 

 

 

Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  22.01.–25.01.2015 

Rally Sweden   12.02.–15.02.2015 

Rally Mexiko   05.03.–08.03.2015 

Rally Argentina   23.04.–26.04.2015 

Rally Portugal   21.05.–24.05.2015 

Rally Italia   11.06.–14.06.2015 

Rally Poland   02.07.–05.07.2015 

Rally Finland   30.07.–02.08.2015 

Rally Deutschland  20.08.–23.08.2015 

Rally Australia   10.09.–13.09.2015 

Rally France   01.10.–04.10.2015 

Rally Spain   22.10.–25.10.2015 

Rally Great Britain  12.11.–15.11.2015 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Polské rally  

Mistři Evropy Esapekka Lappi a Janne Ferm zajeli v 

této sezóně již 17 nejrychlejších časů na rychlostních 

zkouškách WRC 2. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Polské rally  

Pontus Tidemand a Emil Axelsson, vedoucí jezdci 

asijsko-pacifického šampionátu (APRC), dosáhli při 

svém druhém vystoupení s vozem Fabia R5 svých 

prvních dvou nejrychlejších časů ve WRC 2 pro tým 

ŠKODA Motorsport. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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 ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického 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.  
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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.  

 

 
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, Roomster, 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. 
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