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Posádka týmu ŠKODA Motorsport Kopecký/Dresler vítězí ve
Zlíně a popáté v řadě získává mistrovský titul
› Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem potvrdili svou suverenitu na tratích Barum Czech Rally
Zlín a po dalším triumfu se radují z obhajoby mistrovského titulu
› 49. ročník naší největší a nejvýznamnější automobilové soutěže se nesl ve znamení
značky ŠKODA, která byla vidět na trati i v zákulisí
› ŠKODA FABIA R5 nejúspěšnějším vozem Barum Czech Rally Zlín 2019, v první desítce
absolutního pořadí je díky privátním týmům zastoupena devětkrát
Zlín, 18. srpna 2019 – Tovární tým ŠKODA Motorsport triumfoval na Barum Czech Rally Zlín
2019. Jeho posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler si suverénním způsobem dojela pro vítězství
v soutěži a současně pro 5. titul mistrů ČR v řadě za sebou. Dařilo se i ostatním týmům
s vozy ŠKODA FABIA R5.
Jan Kopecký se 9. vítězstvím na legendární Barum Rally stal nejúspěšnějším jezdcem zlínské
soutěže a do historických tabulek se zapíše i 7. titulem českého šampiona. Znovu tak potvrdil svou
dominanci na domácích tratích, ale především rychlost a spolehlivost nového soutěžního speciálu
ŠKODA FABIA R5 evo.
„Jan a Pavel, stejně jako celý tým, odvedli profesionální výkon a zaslouženě zvítězili. V náročných
podmínkách využili svých zkušeností a vyvarovali se chyb. Vedle svých jezdeckých předností
naplno ukázali potenciál naší novinky ŠKODA FABIA R5 evo, která navazuje na mimořádně
úspěšného předchůdce,“ zhodnotil účinkování továrního týmu Michal Hrabánek, vedoucí ŠKODA
Motorsport.
Tovární dvojice Kopecký/Dresler od začátku zvolila velmi rychlé tempo, aby dokázala odolávat
útokům především od dvojice Rusů Gryazin (ŠKODA FABIA R5) a Lukyanuk (Citroën C3 R5).
Souboje v řádech desetin sekund dostávaly desetitisíce fanoušků podél tratí do varu. Doslova
zběsilé tempo ale nakonec oba největší zahraniční soupeře poslalo mimo trať a Kopecký
s Dreslerem už se tak na začátku poslední etapy mohli těšit z více než minutového náskoku. Ten
se jim během neděle podařilo dále zvýšit a cílovou pásku tak protnuli v roli suverénních vítězů
Barum Czech Rally Zlín 2019.
„Rychlost a spolehlivost – to byl i tentokrát náš recept pro zisk dalšího vítězství a tím pádem i
mistrovského titulu pro značku ŠKODA. Chtěl bych poděkovat týmu ŠKODA Motorsport i
společnosti ŠKODA Česká republika za špičkovou podporu během celé letošní sezony,“
komentoval svou další zlatou sezonu pilot továrního týmu ŠKODA Motorsport - Jan Kopecký.
Značka ŠKODA sklízela ve Zlíně úspěchy nejen na poli sportovním. Přízni fanoušků se těšil také
ŠKODA Park na náměstí Míru, který nabídl řadu zážitkových aktivit pro všechny generace. Během
závodního víkendu do něj zavítalo více než 10 tisíc návštěvníků.
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49. Barum Czech Rally Zlín ve výsledcích:
1. Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/ ŠKODA FABIA R5 evo)
2. Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/ ŠKODA FABIA R5)
3. Chris Ingram/Whittock Ross (GB/ŠKODA FABIA R5)
4. Tomáš Kostka/Ladislav Kučera (CZ/ŠKODA FABIA R5 evo)
5. Marijan Griebel/Pirim Winklhofer (D/ŠKODA FABIA R5)
6. Simon Wagner/Gerald Winter (AT/ŠKODA FABIA R5 evo)
7. Jaromír Tarabus/Daniel Trunkát (CZ/ŠKODA FABIA R5)
8. Patrik Rujbr/Jaromír Švec (CZ/ŠKODA FABIA R5)
9. Martin Březík/Marek Omelka (CZ/ŠKODA FABIA R5)
10. Jan Jelínek/Petr Ingr (CZ/ŠKODA FABIA R5)

2:05:17,4
+ 1:31,5
+ 1:31,8
+ 1:51,1
+ 2:49,7
+ 3:07,9
+ 3:15,4
+ 5:50,0
+ 6,51,9
+ 9:17,8

Číslo dne:
9
Již podeváté stanul na stupních vítězů zlínské Barum Rally – Jan Kopecký, pilot továrního týmu
ŠKODA Motorsport. Kopecký je rekordmanem slavné „Barumky“.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA na Barum rally 2019
Tovární posádka ŠKODA ve složení Jan Kopecký/Pavel
Dresler (ŠKODA FABIA R5 evo) získala 5. titulu mistrů
České republiky v rally za sebou. Pro Jana Kopeckého
je to již 9. vítězství na této prestižní soutěži, které
vyústilo v zisk jeho 7. mistrovského titulu.

Download

ŠKODA Media Services
media@skoda-auto.cz

Zdroj: ŠKODA AUTO

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 z 3

ŠKODA na Barum rally
ŠKODA FABIA R5 nejúspěšnějším vozem Barum Czech
Rally Zlín 2019, v první desítce absolutního pořadí jich
dokončilo celkem 10 včetně posádek dealerských týmů.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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