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APRC: ŠKODA a vedoucí jezdec mistrovství  

Gill mají první „mečbol“ k zisku titulu  
 

› Rally Malajsie, která je předposledním podnikem FIA Asijsko-pacifického 

mistrovství v rally (APRC), se jede od pátku do neděle  

› Pilot týmu ŠKODA MRF Gaurav Gill si může podruhé nasadit korunu pro 

nejlepšího jezdce APRC 

› Čerství němečtí mistři v rally Fabian Kreim/Frank Christian doufají v první 

vítězství v tomto prestižním kontinentálním šampionátu 

 

Mladá Boleslav, 25. října 2016 – První „mečbol“ pro značku ŠKODA pro zisk 

pátého titulu za sebou ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství v rally (APRC): Už 

na Rally Malajsie může tento úspěšný tým rozhodnout. Po čtyřech vítězstvích 

v klasifikaci APRC a po dosavadních čtyřech soutěžích sezóny má Gaurav Gill od 

pátku do neděle šanci stát se po vítězství v r. 2013 podruhé šampionem mezi 

jezdci v tomto prestižním kontinentálním mistrovství. Také v hodnocení 

konstruktérů by mohla ŠKODA obhájit svou první pozici již před finále sezóny 

v Indii. Druhou posádkou, která v Malajsii nastoupí za tým ŠKODA MRF, budou 

novopečení němečtí mistři v rally Fabian Kreim/Frank Christian. 

 

„Bylo by hezké, kdybychom již na rally v Malajsii mohli obhajobou titulu v APRC 

dosáhnout našich cílů pro tuto sezónu,“ řekl šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek a 

dodal: „Na start se postaví dvě silné posádky s naším rychlým speciálem ŠKODA FABIA 

R5, ale konkurenci nelze podceňovat.“ Výchozí situace je jednoznačná: pokud rally 

vyhraje Gaurav Gill, titul mezi jezdci mu již nikdo nevezme. Také v hodnocení značek si 

mladoboleslavský výrobce vypracoval značný náskok 52 bodů před konkurencí. Při 

maximálním zisku 39 bodů za rally by si ŠKODA vítězstvím v Malajsii zajistila korunu pro 

nejlepšího konstruktéra již po předposlední soutěži sezóny. Popáté za sebou. 

 

„Malaysian Rally“ se letos koná již po dvanácté a proběhne v okolí města Johor Bahru. Na 

programu je celkem 14 rychlostních zkoušek, což pro jezdce znamená absolvovat na 

tratích proti směru hodinových ručiček 234,60 kilometrů. Rozhodující roli přitom hrají 

extrémně vysoká vlhkost vzduchu a horko. Rally v tropickém regionu na jihu Malajsie je 

na bahnitých tratích vedoucích přes banánové a kokosové plantáže extrémní výzvou. 

 

To jsou podmínky, s nimiž si zkušený tým ŠKODA MRF ví rady: v minulých čtyřech letech 

vyhrál soutěž vždy pilot vozu ŠKODA - Chris Atkinson, Gaurav Gill, Jan Kopecký a Pontus 

Tidemand. 

 

Pátým vítězstvím v sezóně si předčasně zajistit titul - tak zní heslo rychlého a zkušeného 

jezdce Gilla: „Sezóna pro nás zatím probíhala perfektně a nyní v Malajsii máme vše ve 

svých rukou. Můj týmový kolega Fabian Kreim má ještě šanci na titul, takže to bude 

napínavý souboj. Samozřejmě by bylo senzační, kdybych mohl jet na finále sezóny APRC 

v mé vlasti, Indii, jako šampion.“ 
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V celkové klasifikaci jezdců APRC vede Gill se 154 body. Kreim má, jako druhý jezdec 

průběžného pořadí, ztrátu 38 bodů. Tento německý jezdec, který v této sezóně startuje v 

APRC poprvé, získal minulý víkend poprvé titul v německém mistrovství v rally (DRM) a 

během prvních čtyř rally APRC obsadil čtyřikrát druhé místo. „Se svou první sezónou v 

APRC jsem velice spokojen a vůbec jsem nevěřil tomu, že budu moci zasáhnout do boje o 

titul. Šance na titul jsou ale velice malé a Gaurav zatím jede bezchybnou sezónu. Mně ale 

chybí vítězství a to bych chtěl v Malajsii změnit,“ řekl Kreim. 

 

 

FIA Asijsko-pacifické mistrovství v rally (APRC) 

 

Soutěž     Datum 

Rally of Whangarei – Nový Zéland 29.04.–01.05.2016 

Rally Queensland – Austrálie  18.06.–19.06.2016 

Rally Zhangye – Čína   05.08.–07.08.2016 

Rally Hokkaido – Japonsko  23.09.–25.09.2016 

Malaysian Rally – Malajsie  28.10.–30.10.2016 

Rally of India – Indie   03.12.–05.12.2016 

 

 
Víte, že ... 

 

… „Malaysian Rally“ se bude konat v přímém sousedství metropole Singapur? Centrum 

rally Johor Bahru, zvané také JB, je s tímto městským státem spojeno přehradou 

„Woodlands“.  

 

... nyní vedoucí jezdec APRC, Gaurav Gill, mistrovství již jednou vyhrál? V r. 2013 si 

zajistil celkové vítězství s vozem ŠKODA FABIA SUPER 2000. Byl prvním Indem, který 

dosáhl celkového vítězství v APRC. 

 

... Gaurav Gill již v Malajsii zvítězil? Gill vyhrál rally v roce 2013. 

 

... poslední čtyři roky na rally v Malajsii stál na nejvyšším stupni vítězů vždy jezdec s 

vozem ŠKODA? V r. 2012 vyhrál Chris Atkinson, 2013 Gaurav Gill, o rok později Jan 

Kopecký a loni si vítězství zajistil Pontus Tidemand. Všichni poté získali titul pro jezdce v 

APRC. 

 

… poloostrov Johor je rájem golfistů? Na jižním konci Malajsie se nachází více než 20 

golfových hřišť. 

 

… účastníci rally nebudou v říjnu v Johor Bahru mrznout? Maximální průměrná denní 

teplota činí v říjnu 31,8 stupňů Celsia. Deštník by ovšem fanoušci mohli potřebovat: s 

průměrnými 16 deštivými dny patří říjen vůbec k nejdeštivějším. 
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… Malajsie je nezávislým státem teprve od r. 1963? Předtím patřily různé části země k 

britské koruně. 

 

… na poloostrově Johor žije mimořádně velká populace světlušek? Zvláště silně jsou 

rozšířené v bažinaté oblasti Sungai Lebam, která je od Johor Bahru vzdálena 91 

kilometrů. 
 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na APRC rally v Malajsii 

Gaurav Gill vyhrál první čtyři podniky APRC.  

 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na APRC rally v Malajsii 

Fabian Kreim/Frank Christian skončili na všech 

dosavadních čtyřech soutěžích sezóny vždy na 

stupních vítězů. V Malajsii by chtěla německá 

posádka dosáhnout svého prvního vítězství v sezóně 

APRC. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových 
soutěžích – ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky 
bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC) a v 
Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981. 
ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se 
pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA FABIA R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
FABIA R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul 
v hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA FABIA 
Super 2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA FABIA R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 
 
 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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