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#beatSKODAACES – ŠKODA Motorsport 
eChallenge pokračuje dalším kolem v Austrálii 
 

› ŠKODA Motorsport eChallenge během svého prvního kola oslovilo 3900 hráčů a bude 

pokračovat virtuální „Australskou rallye“ (20. 05.–24. 05. 2020) 

› Obsah na sociálních médiích, který byl publikován od 20. do 30. dubna, vidělo více než 

2,5 milionu fanoušků ŠKODA Motorsport z celého světa 

› Závěrečné video o prvním kole ŠKODA Motorsport eChallenge oslovilo přibližně dva 

miliony fanoušků rallye 

› Za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo může soutěžit kdokoliv 

› Platformou bude opět hra DiRT Rally 2.0TM od společnosti Codemasters® 

 

Mladá Boleslav, 18. května 2020 – Po úspěšné premiéře pokračuje ŠKODA Motorsport 

eChallenge virtuální „Australskou rallye“ (20. 05.–24. 05. 2020). Fanoušci z celého světa 

najdou pod hashtagem #beatSKODAACES opět možnost online soutěžení za virtuálním 

volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo proti profesionálním pilotům. 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge je od svého začátku úspěšný projekt. V prvním kole proti sobě 

bojovalo přibližně 3900 hráčů, mezi nimiž byl i mistr světa 2017 kategorie WRC2 Pontus 

Tidemand (S), úřadující mistr Evropy (ERC1) Chris Ingram (GB), mistr Slovenska Martin Koči (SK), 

vycházející hvězda Oliver Solberg (S) a ambasador značky ŠKODA v elektronických hrách Petr 

Semerád (CZ). I když skuteční závodníci (zatím) neměli proti specialistům na počítačové hry 

z celého světa šanci, i tak si profesionální jezdci užili mnoho zábavy. Nejvíce hráčů pocházelo 

z Francie, dále z České republiky, Španělska a Itálie. Zúčastnili se ale také hráči z USA. Vytvořený 

obsah oslovil na sociálních médiích po celém světě více než 2,5 milionu fanoušků ŠKODA 

Motorsport. 

 

Dalším kolem ŠKODA Motorsport eChallenge bude „Australská rallye“ (20. 05.–24. 05. 2020). 

Mladý rallyový jezdec Oliver Solberg (S) měl během prvního kola ŠKODA Motorsport eChallenge 

smůlu, protože musel kvůli poruše internetového připojení „odstoupit“. Nicméně i tak stihl ukázat 

svoji virtuální rychlost a před druhým kolem je velmi motivovaný. Mikołaj Marczyk (PL), který je 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo polským mistrem v reálném světě, se spontánně rozhodl 

zúčastnit prvního kola, v němž nakonec skončil na celkovém 10. místě. Nyní se již připravuje na 

virtuální „Australskou rallye“. Virtuálního klání se zúčastnil také Sébastien Bedoret, který v roce 

2019 dojel v mistrovství Belgie na třetím místě. 

 

Pro všechny registrované hráče bude druhé kolo opět otevřeno po dobu pěti dní (link: 

https://dirtrally2.com/clubs/club/295041 , club name: SKODA ECHALLENGE ). Virtuální hrací 

platforma DiRT Rally 2.0, kterou vyvinula a produkovala společnost Codemasters, je navržena pro 

nejvýznamnější herní konzole, jako je PlayStation®4 a Xbox One®. Hru DiRT Rally 2.0 lze ale 

spustit také na osobních počítačích s operačním systémem Microsoft Windows®. 

 

Doporučení pro nastavení virtuálního vozu 

Stejně jako je tomu v reálném světě, mohou i v tomto případě soutěžící dostat od inženýrů ŠKODA 

Motorsport doporučení, jak připravit jejich vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo pro virtuální souboje. Aby 

se předešlo potížím s virtuálním testováním, mají soutěžící k dispozici doporučené nastavení, 

https://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
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připravené ke stažení zde: https://bit.ly/366RTcI. Protože je hra DiRT Rally 2.0 velmi realistickým 

simulátorem, doporučené hodnoty se příliš neliší od těch reálných, i když rozdíly v nastavení zde 

samozřejmě jsou. Jednotliví soutěžící ale mají v nastavení svobodu a mohou aplikovat své vlastní 

nápady. 

 

Zpravodajství ze soutěže ŠKODA Motorsport eChallenge bude k dispozici pod hashtagem 

#beatSKODAACES na sociálních sítích ŠKODA Motorsport. Po skončení druhého kola vznikne 

a bude publikováno souhrnné video.  

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye pro rok 2020: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   23.01.–26.01.2020 
Švédsko    13.02.–16.02.2020 
Mexiko    12.03.–15.03.2020 
Argentina   23.04.–26.04.2020*) 
Portugalsko   21.05.–24.05.2020 zrušeno 
Itálie    04.06.–07.06.2020*) 
Keňa    16.07.–19.07.2020 zrušeno 
Finsko    06.08.–09.08.2020 
Nový Zéland   03.09.–06.09.2020 
Turecko    24.09.–27.09.2020 
Německo   15.10.–18.10.2020 
Velká Británie   29.10.–01.11.2020 
Japonsko   19.11.–22.11.2020 
 
*Soutěže odložené z důvodu boje proti šíření koronaviru. 
 

 

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 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge 

Virtuální posádky ŠKODA a jejich vozy soutěží v online 

videohře DiRT Rally 2.0 s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo 

nejen proti sobě, ale také proti skutečným závodním 

jezdcům. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge 

ŠKODA Motorsport eChallenge přináší virtuální závodění 

v reálných kulisách, v nichž bylo dokonce upraveno 

elektronické nastavení vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo tak, 

aby vyhovovalo nadcházející ŠKODA Motorsport 

eChallenge „Australské rallye“ (20. 05.–24. 05. 2020).  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  
ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo. 
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii 
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická 
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy. 

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross 
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally 
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African 
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA 
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily 
v mnoha národních mistrovstvích. 

ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný 
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici 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 po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v 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. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911. 
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ŠKODA AUTO 

› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  

› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  

› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přes 35 000 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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