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Druhé místo na Korsice: Lappi pokračuje v úspěšné 

sérii značky ŠKODA na mistrovství světa v rally 
 

› Nová ŠKODA Fabia R5 se i při šestém startu ve WRC 2 umístila na stupních 

vítězů 

› Esapekka Lappi/Janne Ferm postoupili na druhé místo v celkovém hodnocení 

WRC 2 

› Michal Hrabánek: „Tým značky ŠKODA a Fabia R5 skvěle zvládli i tuto 

náročnou výzvu“ 

 

Ajaccio/Francie, 4. října 2015 –Tovární posádka Esapekka Lappi a Janne Ferm 

(FIN/FIN) svým druhým místem na Rally Korsika pokračovala v úspěšné sérii 

značky ŠKODA v Mistrovství světa v automobilových soutěžích FIA (WRC 2). 

Nová ŠKODA Fabia R5 tedy při každém ze svých šesti letošních startů 

v mistrovství světa dojela až na stupně vítězů. Lappi si v celkovém hodnocení 

WRC 2 polepšil o dvě pozice, postoupil na druhé místo a udržel si tak i šance na 

zisk titulu. Tým ŠKODA Motorsport navíc obhájil i svou vedoucí pozici ve WRC 2 

v hodnocení týmů. 

 

„Nepřízeň počasí a špatný stav trati: Rally Korsika, která je náročná sama o sobě, byla 

letos ještě mnohem těžší zkouškou. Tým ŠKODA a vůz Fabia R5 však zvládli i tuto výzvu. 

Pochvalu zaslouží zejména Esapekka Lappi a Janne Ferm, kteří si i za těchto podmínek 

zachovali chladnou hlavu a pódiové umístění získali naprosto zaslouženě,“ komentuje šéf 

týmu ŠKODA Motosport Michal Hrabánek. 

 

Po sedmi rychlostních zkouškách o celkové délce 245 kilometrů ztrácel Lappi na „Rally 

10.000 zatáček“ na vedoucího Francouze Juliena Maurina jen 20,9 s. Rozhodnutí o 

výsledku napínavého duelu, který se odehrával po celou dobu soutěže, padlo až 

v poslední rychlostní zkoušce finálového dne. „Samozřejmě bychom rádi vyhráli, ale i 

s druhým místem jsme velice spokojeni. Byla to jedna z nejtěžších rally v celé mé 

kariéře, podmínky na asfaltových tratích byly zejména první den naprosto 

nepředvídatelné. Voda, kamení, bahno – naštěstí naše ŠKODA Fabia R5 opět fungovala 

naprosto dokonale,“ říká Lappi. 

 

Stejně, jako při všech šesti letošních startech, které nový soutěžní vůz od svého 

představení v polovině dubna absolvoval. Po umístění na stupních vítězů v Portugalsku 

(Esapekka Lappi 2., Pontus Tidemand 3.), na Sardinii (Jan Kopecký 3.), v Polsku (Lappi 

1., Tidemand 2.), Finsku (Lappi 1., Tidemand 2.) a v Německu (Kopecký 1.) dosáhl Lappi 

s vozem ŠKODA Fabia R5 na Korsice pro tovární tým již devátého pódiového umístění. 

„Létající Fin“ do posledních soutěží letošní sezóny nastoupí jako druhý v celkovém 

hodnocení WRC 2 a na vedoucího jezdce Nassera Al-Attiyah (Q) ztrácí jen devět bodů.  

 

 

Bojovný duch druhé tovární posádky značky ŠKODA, ve složení Pontus Tidemand / Emil 

Axelsson (S/S), ale při Rally Korsika odměněn nebyl. Po nejrychlejším čase v první 
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páteční rychlostní zkoušce se švédské dvojici lepila smůla na paty a „Rally 10.000 

zatáček“ musela předčasně ukončit. „Nejdříve poškozené zavěšení kola, potom defekt 

pneumatiky a nakonec jsme v neděli ještě vyjeli mimo trať – na tuhle rally bychom 

nejraději zapomněli. Ale z našich chyb se poučíme,“ hodnotí Tidemand. 

 

Čtyřiadvacetiletý švédský pilot před nedávnem pro značku ŠKODA vybojoval čtvrtý titul 

v Asijsko-pacifickém mistrovství FIA (APRC) za sebou. Také nová ŠKODA Fabia R5 se ve 

své první sezóně projevila jako garant úspěchu. Vedle úspěšné série v rámci mistrovství  

WRC 2 vůz vyhrál už tři národní šampionáty. V českém soutěžním mistrovství si Jan 

Kopecký pěti vítězstvími v řadě s předstihem zajistil mistrovský titul. V Rakousku vyhrál 

s vozem Fabia R5 národní šampionát zkušený pilot Raimund Baumschlager. V Maďarsku 

se mistrem stal Norbert Herczig (H), opět s vozem Fabia R5. 

 

 

Číslo dne při Rally Korsika: 7 

 

O výsledku Rally Korsika se letos rozhodovalo v pouhých sedmi rychlostních zkouškách. 

To byl zdaleka nejnižší počet ze všech 13 letošních podniků mistrovství světa. Původně 

bylo na tomto středomořském ostrově plánováno devět rychlostních zkoušek. Dvě z nich 

však byly zrušeny poté, co přívalové deště poškodily silnice. Pro srovnání: Rally Sardinie, 

rovněž počítaná do mistrovství světa, měla na programu 23 rychlostních zkoušek. 

 

 
Rally Korsika  – Konečný stav WRC 2 

 
1. Maurin/Klinger (F/F), Ford Fiesta S2000    2:46.11,3 hod. 

2. Lappi/Ferm (FIN/FIN), ŠKODA Fabia R5      + 0.20,9 min. 
3. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5     + 3.42,9 min. 
4. Breen/Scott (IRL/GB), Peugeot 208 T16 R5     + 3.49,7 min. 
5. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5     + 4.26,9 min. 
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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 

 

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 

Esapekka Lappi (FIN) a Janne Ferm (FIN) se s vozem 

ŠKODA Fabia R5 v letošním roce ve WRC 2 již 

počtvrté umístili na stupních vítězů. 

 

 

 

Download                                          Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Rally Korsika 

Noví šampióni Asijsko-pacifického mistrovství Pontus 

Tidemand/Emil Axelsson (S/S) prokázali své umění 

nejlepším časem, dosaženým v první rychlostní 

zkoušce. 

 

 

Download                                      Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 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.  

 

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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