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WRC 2: Lappi do finálového dne Rally 

Korsika vyjede z druhého místa 
 

› Esapekka Lappi a Janne Ferm s vozem ŠKODA Fabia R5 zazářili v sobotu 

nejlepším časem, polepšili si o jedno místo a udrželi si šanci na vítězství 

› Navzdory slunečnému počasí na středomořském ostrově byla opět zrušena 

jedna rychlostní zkouška   

› Lappi: „Jeli jsme s kontrolovaným rizikem“ 

 

Corte/Francie, 3. října 2015 – Esapekka Lappi a Janne Ferm (FIN/FIN) ve voze 

ŠKODA Fabia R5 jsou před finálový dnem Rally Korsika druzí. Tovární posádka 

značky ŠKODA v obou sobotních rychlostních zkouškách, které se jely za 

slunečného počasí, zajela nejlepší čas, v hodnocení WRC 2 si polepšila o jednu 

příčku a do posledních tří rychlostních zkoušek v neděli odstartuje se šancí na 

vítězství. Stejně jako v úvodní etapě jedenáctého závodu letošní sezony 

Mistrovství světa v automobilových soutěžích FIA (WRC 2), musela být i dnes 

zrušena jedna za tří plánovaných rychlostních zkoušek kvůli následkům 

nepříznivého počasí. 

 

„I dnes jsme jeli s kontrolovaným rizikem. Je strašně těžké přizpůsobit se neustále se 

měnící adhezi na trati. Našim cílem v této náročné soutěži je dojet bezpečně do cíle,“ 

prohlásil Lappi. V sobotu se na obloze opět objevilo slunce poté, co páteční déšť na celém 

středomořském ostrově poškodil silnice a způsobil sesuvy půdy. I přes zlepšení počasí byl 

i druhý den „Rally 10.000 zatáček“ velkou výzvou, protože na hrubém asfaltu se střídaly 

suché a vlhké úseky.   

 

Esapekka Lappi ale za volantem vozu ŠKODA Fabia R5 dokázal, že je schopen tyto 

těžkosti překonat. Čtyřiadvacetiletý jezdec díky nejlepšímu času v dopolední rychlostní 

zkoušce, dlouhé 36,43 kilometrů, postoupil v hodnocení WRC 2 na druhé místo. 

V odpolední rychlostní zkoušce, která byla se svými 48,46 kilometry nejdelší zkouškou  

Rally Korsika, rychlý Fin svou pozici obhájil. Mistr Evropy z roku 2014 před startem do 

finálového dne na vedoucího Francouze Juliena Maurina ztrácí jen 19,0 s. 

 

V sobotu do závodu opět nastoupila i druhá tovární posádka značky ŠKODA Pontus 

Tidemand/Emil Axelsson (S/S), poté co týmoví mechanici v pátek pozdě večer opravili 

poškozené zavěšení kola. Protože Švédi v pátek nedojeli do cíle, dostali desetiminutovou 

penalizaci a jsou aktuálně na dvanáctém místě. „Předně bych chtěl srdečně poděkovat 

grandióznímu týmu mechaniků, kteří náš soutěžní vůz opravili. Ve zbylých rychlostních 

zkouškách se ještě pokusíme vrátit do první desítky,“ říká Tidemand. 

 

V neděli jsou na programu ještě tři rychlostní zkoušky o celkové délce 94,91 kilometrů. 

Výsledky rozhodnou, jestli bude ŠKODA pokračovat ve své úspěšné sérii ve WRC 2. Při 

všech pěti dosavadních startech v letošním ročníku MS se alespoň jedna ŠKODA Fabia R5 

umístila na stupních vítězů.  
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Číslo dne při Rally Korsika: 3 

 

Skvělý výkon podal opět bývalý mistr Evropy Armin Kremer (D) ve voze ŠKODA Fabia 

R5, startující za zákaznický tým. Zkušený šestačtyřicetiletý jezdec se svým navigátorem 

Pirminem Winklhoferem je před posledním dnem soutěže v hodnocení WRC 2 na třetím 

místě, hned za továrním jezdcem značky ŠKODA Esapekka Lappim. Kremer tak má 

velkou šanci na umístění na stupních vítězů.  

 

 
Rally Korsika – průběžný stav WRC 2 

 
1. Maurin/Klinger (F/F), Ford Fiesta S2000    1:46.30,1 hod 

2. Lappi/Ferm (FIN/FIN), ŠKODA Fabia R5      + 0.19,0 min. 
3. Kremer/Winklhofer (D/D), ŠKODA Fabia R5     + 1.28,3 min. 
4. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5     + 3.05,0 min. 
5. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5     + 3.32,7 min. 
12. Tidemand/Axelsson (S/S), ŠKODA Fabia R5     + 13.46,6 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 Korsika   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:   

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

+420 604 292 188 

David.Haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Rally Korsika 

Finové Esapekka Lappi a Janne Ferm s vozem 

ŠKODA Fabia R5 jsou před finálovým dnem na 

nadějném druhém místě. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Rally Korsika 

Noví šampióni Asijsko-pacifického mistrovství Pontus 

Tidemand/Emil Axelsson (S/S) zajeli při první sobotní 

rychlostní zkoušce čtvrtý nejlepší čas. 

 

 

 

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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