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y Bohe
emia: ŠKODA
Š
A s voze
em Fab
bia R5
5
račuje v dom
mácím š
šampio
onátu ve vítě
ězné sérii
opecký potřřetí za sebo
ou triumfov
val na Rally
y Bohemia
ký je po čty
yřech podn
nicích české
ého mistrov
vství v rally
y (MČR) s v
vozem
R5 neporaž
žen
kka Lappi vyhrál
v
pět rychlostních
r
h zkoušek
l Hrabánek: „Je hezké
é, že jsme m
mohli uděla
at radost na
ašim fanouš
škům“
2
– Výh
hoda domác
cího prostře
edí využita
a,
oleslav 12.. července 2015
í tisíců fano
oušků: ŠKODA pokraču
uje ve vítěz
zné sérii s novým
n
voze
em Fabia
Kopecký (C
CZ) a jeho spolujezdec
s
c Pavel Dre
esler dosáh
hli na 42. ro
očníku
ohemia, kte
erý se konal v okolí Mlladé Bolesla
avi, oslavov
vaného triu
umfu.
MČR)
sádka zůsta
ala i ve čtvrtém podniiku českého
o mistrovst
tví v rally (M
žená a dále posílila své
é vedení v ttabulce. Dr
ruhá továrn
ní posádka ŠKODA
ka Lappi/Ja
anne Ferm přesvědčila
a pouhý týd
den po histo
oricky prvn
ním
ví s vozem Fabia
F
R5 v mistrovství
m
í světa FIA v rally (WR
RC 2) pěti
ími časy na rychlostních zkoušká
ách.
é, že jsme ta
ady doma mohli
m
s vozem
m Fabia R5 potěšit
p
tolik fanoušků!
f
Ra
ally
je pro značku ŠKODA vždy
v
zvláštníí závod - a vítězství
v
tady
y je tedy tak
ké
dně speciálníí,“ komentov
val výsledek šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrab
bánek.
zůstává na sv
vé domácí ra
ally od roku 2009 neporražená. Hrabánek: „Jan K
Kopecký a
esler opět uk
kázali, že jso
ou skutečným
mi specialistty na tuto rally.“
posádka na Rally Bohem
mia zvítězila potřetí za sebou, celkov
vě Kopecký d
domácí
yhrál již pětk
krát. Ovšem minimálně ze začátku to
t nebylo snadné, protožže až do
hlostní zkouš
šky probíhal dramatický duel o dese
etiny sekundy
y s jeho tým
movým
Lappim. Na šesté rychlostní zkoušce
e měl ovšem
m finský jezde
ec defekt pn
neumatiky
ejí nezbytné výměně pak
k ztratil přess dvě minuty
y.
ka mi to opra
avdu neudělal lehké. Ško
oda, že jsme
e v našem so
ouboji nemo
ohli
vat,“ řekl Kopecký, který
ý tentokrát b
bezpečně kon
ntroloval své
ého hlavního
o soupeře
Pecha. 33lettý Kopecký měl
m radost, žže mohl tisíc
cům fanoušků dát svým ttřetím
m v řadě na vrcholném podniku
p
sezó
óny českého
o mistrovstvíí v rally mim
mořádný
Je hezké cítitt nadšení fan
noušků na d omácí soutě
ěži značky ŠK
KODA. A ješt
ště lepší
me s novým vozem Fabia
a R5 opět vy
yhráli.“
z ŠKODA s motorem
m
přeplňovaným tturbodmychadlem a poh
honem všech
h kol byl
dvanácti ry
ychlostních zkouškách ne
ejrychlejší. Kopecký
K
zaje
el sedm nejry
ychlejších
ppi čtyři. Na závěrečné zkoušce
z
kral ovali oba tov
vární jezdci ŠKODA spollečně v
ejrychlejších časů. Mistr Evropy Lapp
pi se i přes defekt
d
pneum
matiky nakon
nec
val na čtvrté
é místo v celkové klasifik
kaci. „Je to škoda,
š
bez těchto problé
émů bych
více vpředu
u. Ale byla to
o obrovská ra
adost jet s vozem
v
Fabia R5 před tak
kovým
m a opět jedn
nou na asfalttu,“ prohlási l Lappi.
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Po soutěž
ži, která je domácím
d
pod
dnikem pro značku ŠKODA, následuje domácí so
outěž pro
Lappiho: od 30. červ
vence do 2. srpna
s
je na p
programu mistrovství sv
věta Finská rrally. Další
šance na pokračován
ní vítězné série nového v
vozu Fabia R5.
R Na straně
ě aktiv stojí dosud
čtyři vítězství v MČR a pět míst na
n stupních v
vítězů v mistrovství světta FIA v rally
y
(klasifika
ace WRC-2).

Číslo pro
o Rally Boh
hemia: 6
ŠKODA v
vyhrála na Rally Bohemia
a šestkrát za
a sebou. V le
etech 2009 a 2010 zde ttriumfoval
Fin Juho Hänninen s vozem Fabia
a Super 200
00, v r. 2011 Belgičan Freddy Loix. V roce
k následovala vítězství Jana
2012 neb
byl vyhlášen oficiální výs
sledek, a pak
J
Kopecké
kého v
letech 20
013, 2014 a o právě uply
ynulém víke ndu.

Rally Bo
ohemia – ko
onečný stav
v
1.
2.
3.
4.
5.

Kopecký/Dresler (CZ/CZ),
(
ŠKO
ODA Fabia R
R5
Pech/U
Uhel (CZ/CZ
Z), Mini John Cooper Worrks S2000
Vojtěc
ch/Michal (CZ
Z/CZ), Peugeot 206 WRC
C
Lappi//Ferm (FIN/F
FIN), ŠKODA
A Fabia R5
Valouš
šek/Havelková (CZ/CZ), ŠKODA Fab
bia Super 2000

Mistrovs
ství ČR v ra
ally (MČR)
Soutěž
Rally Šum
mava Klatov
vy
Rally Čes
ský Krumlov
Rally Hus
stopeče
Rally Bo
ohemia
Barum Czech Rally Zlín
Z
Rally Příb
bram

Datum
D
24.04.–25.04
4.2015
22.05.–23.05
5.2015
19.06.–20.06
6.2015
10.07.–12.0
1
07.2015
28.08.–30.08
8.2015
02.10.–04.10
0.2015

Pro dalš
ší informace
e, prosím, kontaktujte
k
e:
Karel Pok
korný, Komu
unikace moto
orsportu
T +420 6
604 292 191
1
Karel.Pok
korny1@skoda-auto.cz
http://sk
koda-motorsport.com
ŠKODA M
Motorsportt na sociáln
ních sítích:
Faceb
book

YouTube

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

Twittter

1:20.33,0
0 hod.
+ 0.51,0 min.
+ 2.15,0 min.
+ 2.20,3 min.
+ 2.24,5 min.
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Fotograffie k témattu:
ŠKODA p
při Rally Bo
ohemia
Jan Kope
ecký a Pavel Dresler dosáhli s vozem
m Fabia
m
R5 čtvrté
ého vítězstvíí a zůstávají tak v českém
mistrovsttví v rally (M
MČR) 2015 neporaženi.

Download
d

Zdroj: ŠKODA A
AUTO

ŠKODA p
při Rally Bo
ohemia
Mistři Ev ropy Esapek
kka Lappi/Jan
nne Ferm vy
yhráli při
své účastti na českém
m mistrovství pět rychlosstních
zkoušek.

Download
d

Zdroj: ŠKODA A
AUTO

ŠKODA M
Motorsportt:
ŠKODA je
e v motoristtickém sportu aktivní už od roku 190
01 a již něko
olikrát dosáh
hla
vítězství v sérii Interrcontinental Rally Challen
nge (IRC), v mistrovstvíí Evropy (ER
RC), APRC
(Asia-Pac
cific Rally Ch
hampionship) nebo v jed
dnotlivých sla
avných závo
odech, jako n
například
na nejsta
arší rally na světě, která se od roku 1911 pravid
delně koná v Monte Carlu
u.
Soutěžní speciál Fabiia Super 200
00 je nejúsp ěšnější mod
del ve 114leté sportovní historii
značky Š
ŠKODA. V roc
ce 2014 slav
vila ŠKODA h
hattrick v ho
odnocení jezd
dců i značek
k asijskopacifického mistrovsttví (APRC). Novým
N
šamp
pionům Janu
u Kopeckému
u/Pavlu Dresslerovi
(CZ/CZ) se tak podařil historický
ý mistrovský
ý kousek, kdy
yž jako prvn
ní posádka v historii
ve dvou po sobě následujících lettech získala mistrovský titul v hodno
ocení jezdců
ů
mistrovsttví Evropy FIA (ERC) a poté
p
i v APRC
C.
V ERC vy
yhrál tým ŠK
KODA Motors
sport v roce 2014 zásluh
hou posádky Esapekka
2000.
Lappi/Jan
nne Ferm (FIN/FIN) potřřetí za sebou
u titul s voze
em ŠKODA Fabia
F
Super 2
Před Lappim získali ve
v voze ŠKODA Fabia Su
uper 2000 tittuly mistrů Evropy
E
Fin Ju
uho
Hänninen
n (2012) a Jan Kopecký (2013).
V letech 2009 až 201
14 získali pilo
oti ve vozec h ŠKODA Fa
abia Super 2000 na celém
m světě
celkem té
éměř 50 me
ezinárodních a národních
h titulů.
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