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Tidemand s vozem ŠKODA Fabia R5 dominuje  

v Číně 
 

› Šampioni Pontus Tidemand/Emil Axelsson zvládají komplikované podmínky a 

před finálovým dnem China Rally Longyou jasně vedou  

› Nový vůz ŠKODA Fabia R5 nadchl tisíce fanoušků při velkém finále asijsko-

pacifického šampionátu (APRC)  

› Tidemand: „Fabia R5 funguje i v obtížných podmínkách perfektně“ 

 

Longyou/Čína, 31. října 2015 – Sedm rychlostních zkoušek, sedm nejlepších 

časů: Nový vůz ŠKODA Fabia R5 ukázal i při svém prvním vystoupení na 

klíčovém trhu v Číně své kvality. Tovární posádka Pontus Tidemand/Emil 

Axelsson dominovala i v nejtěžších podmínkách první etapy China Rally Longyou 

a do finálového dne nastupuje s jasným vedením. ŠKODA již před velkým finále 

sezóny získala třetí titul* v asijsko-pacifickém šampionátu (APRC).  

 

„Chvílemi déšť, bláto, nevypočitatelné situace na pro nás nových tratích – do první etapy 

China Rally Longyou jsme museli dát skutečně všechno. Naštěstí náš vůz Fabia R5 

funguje i v těžkých podmínkách perfektně,“ řekl Pontus Tidemand a promluvil i o tom, co 

je ještě čeká. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme se dostali do čela průběžného pořadí. Ale 

v neděli je před námi ještě šest zkoušek, při kterých bude potřeba být každou sekundu 

dokonale soustředěný.“ 

 

Tak posádka týmu ŠKODA MRF postupovala i v pátek a v sobotu na prvních sedmi 

rychlostních zkouškách v délce 106,44 km v oblasti Longyou, vzdálené asi 400 km od 

Šanghaje. Výkon dvojice Tidemand/Axelsson je ještě pozoruhodnější, pokud se podíváme 

na jejich stresující příjezd: Vždyť ještě minulou neděli tato úspěšná posádka slavila na 

Španělské rally svůj první úspěch za tým ŠKODA v mistrovství světa FIA v rally (WRC 2).  

 

A také v Číně hned nadchla: již při startovním ceremoniálu na Rongchang Plaza 

přitahoval vůz ŠKODA Fabia R5 všechny pohledy médií i fanoušků. A špičkový soutěžní 

speciál ukázal i na šotolinových a betonových tratích všechny své přednosti. Již na 1,82 

km dlouhém úvodním supersprintu se Pontus Tidemand dostal před zraky tisíců fanoušků 

do vedení. A svůj náskok pak postupně zvyšoval až na více než sedm minut před 

Novozélanďanem Richardem Masonem. Tidemandův týmový kolega z týmu ŠKODA MRF, 

Gaurav Gill, musel svůj vůz odstavit. 

 

V neděli je na programu China Rally Longyou ještě 123,60 km. Mezi nimi i s 25,20 km 

nejdelší rychlostní zkouška Da Jie, která se jede dvakrát. ŠKODA byla již před finále 

sezóny počtvrté za sebou vítězem v hodnocení značek APRC*. Jistý titul* mají rovněž 

tovární jezdci Pontus Tidemand v hodnocení jezdců a jeho navigátor Emil Axelsson v 

hodnocení spolujezdců. Oba v dosavadních pěti podnicích sezóny APRC oslavili čtyři 

vítězství – na Novém Zélandu, v Austrálii, Malajsii a v Japonsku. Na Rally Nová Kaledonie 

navíc obsadili druhé místo.  

* Podmíněno potvrzením FIA. 
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Číslo dne pro China Rally Longyou: 7 a 10 000 

 

Po příjezdu do Číny musela tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Emil Axelsson co 

nejrychleji překonat časový rozdíl sedmi hodin. Minulou neděli ještě oba slavili své první 

vítězství na mistrovství světa na Španělské rally, poté následoval zhruba 10 000 km 

dlouhý let do Říše středu.  

 

 
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 China Rally Longyou  

Tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Emil 

Axelsson odvádí přesvědčivý výkon i za velice 

obtížných podmínek v Číně. 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na China Rally Longyou  

Nový vůz ŠKODA Fabia R5 slaví na klíčovém trhu v 

Číně svou premiéru. 

 

 

 

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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