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Argentinská rally: Rovanperä se dostal do čela; 
dvojité vedení ŠKODA s Tidemandem na druhém 
místě 
 
› Během třetího dne pátého kola mistrovství světa v rally se 17letý juniorský jezdec Kalle 

Rovanperä sérií vítězství na rychlostních zkouškách posunul do vedení kategorie WRC 2 
› Úřadující mistr světa kategorie WRC 2 Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem 

Anderssonem jsou s vozem ŠKODA FABIA R5 po strhujícím souboji s týmovým kolegou 
na druhém místě 

› Posádky ŠKODA po zajetí nejrychlejších časů na všech náročných kamenitých 
rychlostních zkouškách v podhůří And i nadále dominují kategorii WRC 2 

› Juniorská posádka týmu ŠKODA ve složení Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn, 
kteří v Argentině nejedou v kategorii WRC 2, drží čtvrtou pozici ve třídě RC 2 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Senzační souboj mezi Kallem a Pontusem! 
Klobouk dolů před nimi, že dokázali udržet takovou rychlost bez chyb.“ 

 
Villa Carlos Paz, 28. dubna 2018 – ŠKODA na Argentinské rally, která je pátým kolem 
mistrovství světa, stále dominuje kategorii WRC 2. Tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) pokračovaly ve svém 
napínavém souboji i během třetího dne rally. Tentokrát byl úspěšnější juniorský jezdec týmu 
ŠKODA Rovanperä, který v šesti ze sedmi šotolinových rychlostních zkoušek třetího dne 
zajel nejrychlejší časy. Teprve 17letý Fin zaznamenal na konci dne náskok 23,2 sekundy na 
úřadujícího mistra světa Tidemanda. Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn, další 
juniorská posádka ŠKODA, si udržují čtvrté místo ve třídě RC 2, která je součástí kategorie 
WRC 2. 
 
Během třetího dne Argentinské rally se souboj o vedení v kategorii WRC 2 neustále zintenzivňoval. 
Stovky tisíc nadšených fanoušků byly svědky divokého souboje mezi továrními posádkami Pontus 
Tidemand/Jonas Andersson (S/S) a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN).  
 
V sobotu na posádky v okolí Córdoby čekalo přibližně 150 kilometrů náročných argentinských 
šotolinových zkoušek. Pouze 17letý finský nováček týmu ŠKODA Kalle Rovanperä měl skvělý start 
do nového dne. I když na některých místech horských silnic byla stále mlha, vyhrál první dvě 
rychlostní zkoušky tohoto kola a snížil tím pro daný okamžik náskok svého týmového kolegy 
a úřadujícího mistra světa kategorie WRC 2 Pontuse Tidemanda na pouhé 5,4 s. „Samozřejmě to 
v mlze nebylo snadné, ale na druhou stranu také ne tak hrozné. Jel jsem opatrně a vše bylo OK,“ 
komentoval svůj výkon Rovanperä. Pontus Tidemand se již připravoval na následující zkoušku 
a komentoval ji: „Bude to stále těsnější.“ 
 
Na další rychlostní zkoušce, která vedla mezi městy Cuchilla Nevada a Rio Pintos a měřila více než 
40 kilometrů, Rovanperä podporovaný vozem ŠKODA FABIA R5 zajel jednoznačně nejrychlejší 
čas, když byl o 15,8 sekundy rychlejší než druhý v pořadí, také jezdec týmu ŠKODA O.C. Veiby, 
který jede v Argentině mimo kategorii WRC 2, ale ve třídě RC 2. Během polední přestávky ve Villa 
Carlos Paz již byl Rovanperä před Tidemandem ve vedení kategorie WRC 2 o 23 sekund. 
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Během odpoledne duel mezi dvojicí továrních posádek ŠKODA pokračoval. Rovanperä vyhrál další 
dvě rychlostní zkoušky, zatímco Tidemand si vzal několik sekund zpět vítězstvím v poslední 
rychlostní zkoušce dne. Na konci sobotní etapy byl Kalle Rovanperä před týmovým kolegou 
Pontusem Tidemandem ve vedení o 23,2 sekundy. „Daří se nám dobře, ale musíme opravdu tlačit 
na pilu, protože Pontus jede velmi rychle. Snažím se jet bezpečně a tak, aby mě nepostihl defekt,“ 
řekl Rovanperä. Pontus Tidemand dodal: „Chceme dojet do cíle bez potíží.“ 
 
Mladý jezdec týmu ŠKODA O.C. Veiby zažil další velmi dobrý den, a to i přesto, že jeho vůz 
ŠKODA FABIA R5 dvakrát postihl defekt. Kvůli těmto potížím ztratil přibližně dvě minuty a propadl 
se zpět na čtvrté místo ve třídě RC 2. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Senzační souboj mezi Kallem a Pontusem! Klobouk dolů 
před nimi, že dokázali udržet takovou rychlost bez chyb. Speciálně jsem hrdý na to, že naše 
ŠKODA FABIA R5 absolvovuje náročné šotolinové a kamenité rychlostní zkoušky v Argentině bez 
potíží.“ 
 
Argentinská rally bude pokračovat v neděli dalšími třemi rychlostními zkouškami, jejichž součástí 
bude i kultovní „El Condor“. 
 
Průběžné pořadí Argentinské rally po 3. dni (WRC 2) 
 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, 3:09.24,1 h 
2. Tidemand/Andersson (S/S), ŠKODA FABIA R5, +23,2 s 
3. Greensmith/Parry (GB/GB), Ford Fiesta R5, +2.27,7 min 
4. Heller/Olmos (CHL/ARG), Ford Fiesta R5, +7.36,2 min 
5. Dominguez/Galindo (MEX/MEX), Hyundai i20 R5, +12.57,8 min. 

 
Číslo dne: 17 
Mladý pilot týmu ŠKODA oslavil teprve 17. narozeniny a je tak nejen nejmladším jezdcem kategorie 
WRC2, ale rovněž celé Argentinské rally. 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–28.01.2018 
Švédsko    15.02.–18.02.2018 
Mexiko    08.03.–11.03.2018 
Francie    05.04.–08.04.2018 
Argentina   26.04.–29.04.2018 
Portugalsko   17.05.–20.05.2018 
Itálie    07.06.–10.06.2018 
Finsko    26.07.–29.07.2018 
Německo   16.08.–19.08.2018 
Turecko    13.09.–16.09.2018 
Velká Británie   04.10.–07.10.2018 
Španělsko   25.10.–28.10.2018 
Austrálie    15.11.–18.11.2018 
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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 

 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Argentinské rally 2018 
Mladá finská posádka ve složení Kalle Rovanperä 
a Jonne Halttunen jsou po třetím dni Argentinské rally 
ve vedení kategorie WRC 2 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Argentinské rally 2018 
Úřadující mistři světa Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vstoupí do posledního nedělního 
kola s vozem ŠKODA FABIA R5 na druhém místě 
 
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 byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i 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.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací 
FIA homologován 1. dubna 2015. Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici 
značky ŠKODA. Jeho předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních 
titulů. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci značky 
ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní 
Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
 
 
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, KAROQ, 
KODIAQ a SUPERB,  

› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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