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Portugalská rally: Andreas Mikkelsen usiluje 
s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo o další špičkový 
výsledek ve WRC2 
 

› Vedoucí muž průběžného pořadí a úřadující mistr kategorie WRC2 z Norska usiluje za 

volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT o třetí vítězství ve třídě. 

› Jeho týmový kolega Marco Bulacia (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Bolívie chce na rally 

s cílem ve městě Matosinhos poprvé v sezóně bodovat. 

› FIA Mistrovství světa v rally bude oslavovat 50. sezónu spolu se speciálními hosty, jimiž 

budou jezdci a spolujezdci, kteří v minulosti získali mistrovský titul. 

Mladá Boleslav, 19. května 2022 – Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) má za 

sebou dvě vítězství v kategorii WRC2: na Rallye Monte-Carlo a Švédské rally. Na 

Portugalské rally (19.–22. května 2022) se tedy představí jako aktuálně vedoucí jezdec 

průběžného pořadí kategorie WRC2. Ve čtvrtém kole FIA Mistrovství světa v rally chce také 

tým Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport uhájit své průběžné první místo 

v hodnocení týmů kategorie WRC2. V rámci rally se u příležitosti 50. sezóny mistrovství 

světa koná slavnostní galavečer, jehož speciálními hosty budou velká jména z jeho historie. 

 

Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem se po dobrovolném vynechání 

nedávné Chorvatské rally vrací do akce. Oba Nory těší, že se vydají se svým vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo na šotolinové tratě v okolí Porta. „Nejen vítězství v Monte-Carlu a ve Švédsku mi 

dodávají před portugalským kolem mistrovství světa hodně sebevědomí. Vím také, jak dobře si náš 

vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo vede právě na šotolinových rychlostních zkouškách,“ zdůrazňuje 

Mikkelsen, úřadující mistr světa v kategorii WRC2. 

 

Zcela jiná je situace pro juniora týmu Toksport WRT Marca Bulaciu z Bolívie, jehož bude jako 

obvykle navigovat Argentinec Marcelo Der Ohannesian. „Na prvních dvou letošních rally jsme 

nezískali žádné body.  Teď máme šanci situaci jen zlepšit. Mistrovství pro mě v Portugalsku začíná 

vlastně nanovo. Ale věřím si a těším se na krásné rychlostní zkoušky této tradiční soutěže,“ 

vysvětluje 21letý Bulacia, který se, stejně jako Mikkelsen, nezúčastnil chorvatské soutěže 

FIA Mistrovství světa. 

 

S druhým místem v kategorii WRC2 z Chorvatska patří rychlá polská dvojice ŠKODA 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak k favoritům na umístění na stupních vítězů v kategorii 

WRC2 také v Portugalsku. Pozornost bude upřena rovněž na jejich britské kolegy, jedoucí taktéž 

s vozem ŠKODA – Chrise Ingrama/Craiga Drewa – a místní hrdiny Arminda Araúja/Luíse Ramalha 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo).  

 

Rallyová verze vozu ŠKODA FABIA je mezi účastníky Portugalské rally velmi oblíbená. Na úspěšný 

český vůz spoléhá 22 z 52 přihlášených posádek ve skupině Rally2. 

 

Již v roce 1973 byla Portugalská rally jedním ze zakládajících podniků tehdy nového FIA 

Mistrovství světa v rally. Při příležitosti oslav 50. sezóny proběhne v pořadatelském městě 

Matosinhos slavnostní galavečer, jehož speciálními hosty budou bývalí jezdci a spolujezdci, kteří 
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zde získali titul. Na seznamu pozvaných jsou legendární jména jako Ari Vatanen, Walter Röhrl, Miki 

Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm či Michèle Mouton. 

 

Sportovní část Portugalské rally začíná ve čtvrtek (19. května) startem a krátkou rychlostní 

zkouškou v malebném centru města Coimbra. V pátek (20. května) rally zamíří do regionu Arganil, 

kde na soutěžící čeká osm rychlostních zkoušek o celkové délce 122 kilometrů. Sobota 

(21. května) bude se sedmi rychlostními zkouškami o délce více než 156 kilometrů nejdelším dnem 

soutěže. Pojede se na kombinaci písku a rozbitého povrchu s hlubokými vyjetými kolejemi. V neděli 

(22. května) se pozornost zaměří na legendární rychlostní zkoušky „Fafe“ s rychlými a hladkými 

šotolinovými povrchy a legendárním skokem. Celkem musí týmy zvládnout 22 rychlostních zkoušek 

o celkové délce 330,16 kilometru. Vítěz dojede do cíle ve městě Matosinhos nedaleko Porta 

v neděli kolem 15:20 hodin středoevropského času. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

…ŠKODA FABIA Rally2 měla právě na Portugalské rally v roce 2015 v rámci FIA Mistrovství světa 

svoji premiéru? 

 

…mezi roky 2007 a 2014 se konala v regionu Algarve a následně se přesunula na sever? 

 

…v roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier s vozem ŠKODA FABIA S2000 zvítězil ve své třídě, 

když skončil celkově na 7. pozici? 

 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 (před Portugalskou rally) 

 

1. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 51 bodů 

2. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 36 bodů 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 27 bodů 

 

První 3 týmy kategorie WRC2 (před Portugalskou rally) 

 

1. Toksport WRT (ŠKODA), 62 bodů 

2. Toksport WRT2 (ŠKODA), 58 bodů 

3. Yacco Accr Team (Citroën), 50 bodů 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2022: 
 
Soutěž     Datum  
Rallye Monte-Carlo   20. 01.–23. 01. 2022 
Švédská rally    24. 02.–27. 02. 2022 
Chorvatská rally    21. 04.–24. 04. 2022 
Portugalská rally   19. 05.–22. 05. 2022 
Italská rally    02. 06.–05. 06. 2022 
Keňská rally     23. 06.–26. 06. 2022 
Estonská rally    14. 07.–17. 07. 2022 
Finská rally    04. 08.–07. 08. 2022 
Belgická rally    18. 08.–21. 08. 2022 
Řecká rally    08. 09.–11. 09. 2022 
Rally Nový Zéland   29. 09.–02. 10. 2022 
Španělská rally    20. 10.–23. 10. 2022 
Japonská rally    10. 11.–13. 11. 2022 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Norové Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen patří 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT 

k největším favoritům kategorie WRC2. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/RA) chtějí 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 týmu Toksport WRT 

získat první body do letošního FIA Mistrovství světa 

v rally kategorie WRC2. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Polská posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Kajetan 

Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak přijíždí do Matosinhos 

po dojetí na druhém místě v kategorii WRC2 na nedávné 

Chorvatské rally. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA Motorsport: 

› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích. 
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA 

130 RS. 
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA. 

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally 
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy 
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC).  

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000. 
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA 
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan 
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S), Kalle Rovanperä (FIN) a Andreas Mikkelsen (N). 
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok 
2020. 

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství 
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally 
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC).  

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul 
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally. 

› Do konce sezony 2021 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1500 
vítězství a více než 3700 umístění na stupních vítězů v 65 zemích.  

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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