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Estonská rallye: Jezdec ŠKODA Andreas Mikkelsen
chce posílit své vedení v kategorii WRC2
› Norové Andreas Mikkelsen a jeho spolujezdec Ola Fløene se zúčastní sedmého kola FIA
Mistrovství světa v rallye (WRC) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo
› Andreas Mikkelsen vede celkovou klasifikaci jezdců v kategorii WRC2, tým Toksport WRT
s podporou ŠKODA Motorsport je v čele celkového pořadí týmů
› Kolegové z týmu Toksport WRT Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/RA) chtějí
využít zkušeností nabytých během posledních šotolinových podniků FIA Mistrovství světa
› Posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL/PL)
zacílí na rychlé šotolinové rallye na třetí vítězství v kategorii WRC3 v sezoně
› S dvanácti vozy, které představují polovinu přihlášených vozů skupiny Rally2, je ŠKODA
opět nejhojněji zastoupenou značkou v této skupině
Mladá Boleslav, 13. června 2021 – První polovina letošního FIA Mistrovství světa v rallye
vyvolala u Andrease Mikkelsena (N) smíšené pocity. Po úspěšném začátku s vítězstvím ve
své kategorii na Rallye Monte-Carlo a druhým místem na Finské Arctic rallye za volantem
vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT postihla Mikkelsena a spolujezdce Olu
Fløeneho (N) smolná série. Přesto stále vedou klasifikaci jezdců a spolujezdců kategorie
WRC2. V sedmém kole FIA Mistrovství světa v rallye, které se koná v Estonsku, mají za úkol
dalším dobrým výsledkem toto vedení posílit. Jejich kolegové z týmu Toksport WRT
podporovaného ŠKODA Motorsport, Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/RA), jsou
v současné době v celkovém hodnocení šampionátu v kategorii WRC2 na třetím místě.
Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem s privátně nasazeným
vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo opět patří k favoritům na vítězství v kategorii WRC3. Před
začátkem rallye v Estonsku je polská posádka na druhém místě v celkové klasifikaci této
kategorie.
Andreas Mikkelsen je vždy pozitivně naladěný, a to přesto, že se mu během posledních kol FIA
Mistrovství světa v rallye (WRC) zjevně přestalo dařit. Bezprostředně po Italské rallye na Sardinii,
kde se se svým vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo převrátil na střechu a nezískal tak žádné
mistrovské body, zahájil důkladnou přípravu na sedmé kolo FIA Mistrovství světa v rallye, které se
jede v Estonsku. Zúčastnil se dvou šotolinových rallye zařazených do FIA Mistrovství Evropy
v rallye (ERC), které se jely v Polsku a Lotyšsku.
Andreas Mikkelsen vysvětluje: „Nedávné šotolinové soutěže FIA Mistrovství Evropy v rallye byly
dobrou přípravou na Estonskou rallye s rychlými a hladkými šotolinovými rychlostními zkouškami.
V roce 2019, kdy se tato rallye konala jako propagační podnik, jsem skončil celkově druhý. Loni,
kdy byla soutěž poprvé součástí FIA Mistrovství světa v rallye, jsem ji nestihl odjet. Nemohu se
dočkat, až se vrátím na fantastické šotolinové rychlostní zkoušky a k místním nadšeným
fanouškům rallye.“ Během první poloviny letošní sezony FIA Mistrovství světa v rallye předváděl
Mikkelsenův kolega z týmu Toksport WRT Marco Bulacia z Bolívie společně se svým spolujezdcem
Marcelem Der Ohannesianem z Argentiny stabilní výkony. Díky dobrým výsledkům drží
jihoamerická posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo třetí místo v celkovém hodnocení kategorie
WRC2.
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Kajetan Kajetanowicz a jeho spolujezdec Maciej Szczepaniak se svým soukromým vozem ŠKODA
FABIA Rally2 evo v kategorii WRC3 již vyhráli Chorvatskou a Portugalskou rallye. V Itálii zažili
komplikace kvůli nehodě. Úkol polské posádky pro Estonskou rallye je jasný: snížit ztrátu na
vedoucího jezdce šampionátu. Konkurence je však silná, Kajetanowicz čelí soupeřům jedoucím
taktéž s privátně nasazenými vozy ŠKODA. Mezi nimi jsou místní hrdinové Raul Jeets/Andrus
Toom (Team Sports Racing Technologies/SRT), stejně jako Finové Mikko Heikkilä/Topi Luhtinen
(TGS Worldwide) a Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen z týmu Toksport WRT. Dalším jezdcem,
kterého je rozhodně třeba sledovat, je současný lídr FIA Mistrovství Evropy v rallye Alexej
Lukyanuk. „Ruská raketa“ se spolujezdcem Jaroslavem Fedorovem startují s vozem ŠKODA FABIA
Rally2 evo týmu Sports Racing Technologies. Mezi 24 vozy silné skupiny Rally2, které soutěží
především v kategoriích WRC2 a WRC3, je s dvanácti přihláškami opět nejpočetnější značkou
ŠKODA.
Estonská rallye, která se jede na 24 rychlostních zkouškách o celkové délce 319,38 kilometru,
odstartuje ve čtvrtek (15. července) „show-stage“ ve městě Tartu. Slavnostní vyhlášení vítězů je
naplánováno na neděli (18. července) v 15:21 hodin místního času.
Věděli jste, že…
...Estonská rallye je největším motoristickým podnikem v Pobaltí a že rallye je v Estonsku jedním
z nejpopulárnějších sportů?
...Estonská rallye se v roce 2019 konala jako propagační podnik s cílem získat místo v kalendáři
FIA Mistrovství světa v rallye?
...o rok později byla Estonská rallye poprvé součástí FIA Mistrovství světa v rallye?
...Estonská rallye v roce 2020 po přestávce způsobené pandemií odstartovala WRC po změně
kalendáře celou sezonu?
První 3 celkového pořadí WRC2/jezdec (po 6 z 12 kol)
1.
2.
3.

Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 68 bodů
Mads Østberg (N), Citroën C3 Rally2, 66 bodů
Marco Bulacia (BOL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 63 bodů

První 3 celkového pořadí WRC2/týmy (po 6 z 12 kol)
1.
2.
3.

Toksport WRT (ŠKODA), 125 bodů
Movisport, 125 bodů
M-Sport Ford World Rally Team, 104 bodů

První 3 celkového pořadí WRC3/jezdec (po 6 z 12 kol)
1.
2.
3.

Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 98 bodů
Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 64 bodů
Nicolas Ciamin (F), Citroën C3 Rally2, 57 bodů
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye pro rok 2021:
Rallye Monte-Carlo
Finská Arctic rallye
Chorvatská rallye
Portugalská rallye
Italská rallye (Sardinie)
Safari rallye (Keňa)
Estonská rallye
Belgická rallye
Acropolis rallye (Řecko)
Finská rallye
Španělská rallye
Japonská rallye

21.–24. ledna
26.–28. února
22.–25. dubna
20.–23. května
3.–6. června
24.–27. června
15.–18. července
13.–15. srpna
9.–12. září
30. září–3. října
14.–17. října
11.–14. listopadu

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 Motorsport na Estonské rallye
Norové Andreas Mikkelsen a Ola Fløene s vozem
ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT
podporovaného ŠKODA Motorsport chtějí posílit své
vedení v kategorii WRC2

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport na Estonské rallye
Mladý pilot Marco Bulacia (BOL) a spolujezdec Marcelo
Der Ohannesian (RA) startují s vozem ŠKODA FABIA
Rally2 evo týmu Toksport WRT za podpory ŠKODA
Motorsport

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO
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ŠKODA Motorsport na Estonské rallye
Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem
Szczepaniakem (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Polska
usilují o další vítězství v kategorii WRC3

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

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. Mezi historické úspěchy patří vítězství v Evropském mistrovství
cestovních vozů 1987 a zisk několika titulů FIA Mistrovství světa v rallye kategorie WRC2. V průběhu let zákaznické
týmy ŠKODA vybojovaly mnoho národních mistrovství a také několik titulů ve FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC),
Intercontinental Rally Challenge (IRC), mistrovství Afriky FIA African Rally Championship (ARC), mistrovství Severní
a Střední Ameriky FIA North American and Central American Rally Championship (NACAM), mistrovství Jižní Ameriky
FIA South American Rally Championship (CODASUR) a v asijsko-pacifickém poháru FIA Asia-Pacific Rally
Championship (APRC). Týmy ŠKODA také vítězily ve svých třídách v nejstarší a nejznámější rallye na světě –
legendární Rallye Monte-Carlo, která se poprvé jela v roce 1911.
V roce 2009 vzala ŠKODA FABIA SUPER S2000 rallyovou scénu útokem. Následující sezónu rallyový speciál
s pohonem všech kol a dvoulitrovým atmosférickým motorem získal 50 národních a mezinárodních titulů po celém
světě. Tehdy to byla nejúspěšnější kapitola historie motorsportu ŠKODA, avšak jen do okamžiku, než přišel nástupce.
ŠKODA FABIA R5, postavená na základě sériového modelu, byla vybavena pohonem všech kol a přeplňovaným
motorem 1,6 litru. Mezinárodní automobilová federace FIA ji homologovala 1. dubna 2015. Dále zdokonalená ŠKODA
FABIA R5 evo (homologace 1. dubna 2019) pokračovala v dlouhé úspěšné závodní tradici ŠKODA Motorsport.
Z důvodu změn v předpisech došlo v roce 2020 k přejmenování vozu na ŠKODA FABIA Rally2 evo.
Úspěšný příběh vozu ŠKODA FABIA R5 začal v roce 2016, kdy Esapekka Lapi (FIN) získal jezdecký titul v kategorii
WRC2 FIA Mistrovství světa v rally. Následující rok stejný titul v kategorii WRC2 vyhrál Pontus Tidemand (S) a ŠKODA
Motorsport k němu přidala ve stejné kategorii titul výrobců. V roce 2018 se v kategorii WRC2 stal mistrem světa tovární
jezdec ŠKODA Jan Kopecký. Rok 2019 byl doposud nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Kalle Rovanperä
a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly mistrů světa v kategorii WRC2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně
pomohli získat titul mistra světa v kategorii výrobců pro tým ŠKODA Motorsport. V roce 2020 v kategorii WRC2
vybojoval týmový titul tým Toksport WRT, který je zákaznickým týmem ŠKODA.
ŠKODA AUTO
› se v rámci své strategie pro budoucnost „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři hlavní přístupy: rozšiřování
modelového portfolia směrem k menším segmentům trhu, vstup na nové trhy s dalším růstem v objemových
segmentech a dosažení zřetelného pokroku v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti.
› v současnosti nabízí zákazníkům deset modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA a SUPERB, které doplňují KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV.
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů svým zákazníkům.
› Je již více než 30 let součástí koncernu Volkswagen Group. Volkswagen Group je jedním z nejúspěšnějších výrobců
automobilů na světě. 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 ve spolupráci s lokálními partnery.
› zaměstnává celosvětově přibližně 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

