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Portugalská rally: Chris Ingram s vozem ŠKODA 
FABIA Rally2 evo zvítězil v kategorii WRC2 Junior 
 

› Bývalý mistr Evropy v rally, navigovaný Britem Craigem Drewem, dominuje subkategorii 

WRC2 Junior pro jezdce do 30 let 

› Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak z Polska byli nejlépe umístěnou posádku vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 evo, v kategorii WRC2 skončili druzí 

› Úřadující mistr světa v kategorii WRC2 Andreas Mikkelsen si i přes nedokončení závodu 

stále drží druhé místo v celkovém hodnocení WRC2 

Matosinhos (P), 22. května 2022 – Posádky vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo obsadily na 

Vodafone Rally de Portugal (19.–22. května 2022), čtvrtém podniku FIA Mistrovství světa 

v rally, v kategorii WRC2 Junior první dvě místa. V kategorii vyhrazené pro jezdce do 30 let 

zvítězili Britové Chris Ingram/Craig Drew před polskou posádkou Mikołay Marczyk/Szymon 

Gospodarczyk. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL/PL) skončili na druhém místě 

v kategorii WRC2 jako nejlépe umístěná posádka s vozem ŠKODA. 

 

Dvacet jedna velmi rozbitých a místy i kamenitých šotolinových rychlostních zkoušek v okolí 

Matosinhos, pobřežního města severně od Porta, způsobilo vysoký počet odstoupení. Na tomto 

seznamu byl i úřadující mistr světa mezi jezdci v kategorii WRC2 Andreas Mikkelsen (ŠKODA 

FABIA Rally2 evo). Nor se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem sváděli v pátek souboj o vedení 

v kategorii WRC2 s posádkou Teemu Suninen/Mikko Markkula. Již po šesti rychlostních zkouškách 

si oba vedoucí jezdci vytvořili více než půlminutový odstup od zbytku startovního pole. Suninenův 

defekt (SS7) obrátil situaci ve prospěch Mikkelsena. I přes problémy s motorem dojela vedoucí 

posádka týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport do cíle poslední etapy 

s náskokem 37 sekund před finskými soupeři.  

 

Cestou do servisní zóny se však problémy s motorem zhoršily. Andreas Mikkelsen musel nakonec 

odstoupit. Se dvěma vítězstvími v letošní sezóně na kontě je po čtyřech rally stále na druhém místě 

celkového pořadí kategorie WRC2. 

 

Odstoupení Mikkelsena, jehož kolegu z týmu Toksport WRT Marca Bulaciu postihla stejná závada, 

uvedlo na pozici nejlépe umístěné posádky jedoucí s vozem ŠKODA polskou dvojici Kajetan 

Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak. Třetí pozici v kategorii WRC2 ztratili pouze nakrátko poté, co je 

na rychlostní zkoušce zpomalil prach zvířený vozem jedoucím před nimi. „Naštěstí stewardi situaci 

vyhodnotili a dostali jsme na této rychlostní zkoušce opravený čas,“ vysvětlil Kajetanowicz. Tím se 

vrátil na třetí místo v kategorii WRC2.  

 

Pro Kajetanowicze se již připravovala bronzová medaile, ale Powerstage v závěru rally přinesla 

změny na poslední chvíli. Když zbývalo jen pár kilometrů do cíle, Suninen na čele kategorie WRC2 

havaroval. Všichni následující jezdci se tak posunuli o jedno místo vpřed, takže vítězství v kategorii 

WRC2 nečekaně připadlo francouzské dvojici Yohan Rossel/Valentin Sarreaud. Díky druhému 

místu v řadě a třem bodům navíc za vítězství v Powerstage se jezdec týmu Lotos Kajetan 

Kajetanowicz vyšplhal na třetí místo v celkovém pořadí kategorie WRC2.   
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V kategorii WRC2 Junior, která je vyhrazena pro jezdce do 30 let, bojovaly o prvenství od samého 

začátku dvě posádky vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo. Zpočátku vedl Polák Mikołay Marczyk před 

Britem Chrisem Ingramem. Když oba mladíky postihl defekt, Marczyk ztratil více času a Ingram se 

stal novým lídrem kategorie WRC2 Junior. Muž z Manchesteru, který v roce 2019 vyhrál FIA 

Mistrovství Evropy v rally za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo, dojel do cíle s více než 

minutovým náskokem před Marczykem. Obě posádky s vozy ŠKODA si zároveň připsaly třetí, resp. 

čtvrté místo v celkovém hodnocení kategorie WRC2. Chris Ingram se díky svému prvnímu vítězství 

posunul do čela hodnocení kategorie WRC2 Junior.  

 

Portugalské kolo FIA Mistrovství světa bylo také součástí Mistrovství Portugalska. V této klasifikaci 

zvítězila posádka Armindo Araújo/Luís Amalho, která sdílela vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Racing Factory. Místní hrdinové skončili pátí rovněž v celkovém hodnocení kategorie WRC2. 

 

Příští, pátou zastávkou 13dílného FIA Mistrovství světa v rally bude středomořský ostrov Sardinie, 

kde na jezdce čekají šotolinové rychlostní zkoušky Italské rally (2.–5. června). 

 

 

Výsledky Portugalské rally (WRC2) 

 

1. Rossel/Sarreaud (F/F), Citroën C3 Rally2, 3.58:08,1 h 

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (PL/PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:12,2 min 

3. Ingram/Drew (GB/GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +5:54,7 min (vítěz WRC2 Junior) 

4. Marczyk/Gospodarczyk (PL/PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +7:09,4 min 

5. Araújo/Ramalho (PT/PT), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +7:47,9 min 

 

 

Číslo rally: 55 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (ŠKODA FABIA Rally2 evo) dojeli do cíle šesté etapy 

s časem 15:13,7 minuty. Polskou posádku však zpomalil soutěžící, který startoval těsně před ní 

a utrpěl defekt. Kvůli zvířenému prachu jej ale nebylo možné předjet. Vzhledem k obvyklému tempu 

polské posádky stewardi později opravili jejich čas na 14:18,7 minuty, který byl o 55 sekund kratší. 

 

 

První 3 týmy kategorie WRC2/jezdci (po 4 ze 13 kol) 

 

1. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 64 bodů 

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

3. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 39 bodů 

 

První 3 týmy kategorie WRC2 Junior (po 4 ze 13 kol) 

 

1. Ingram/Drew (GR/GR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 52 bodů 

2. Erik Cais (CZ), Ford Fiesta Rally2, 47 bodů 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 36 bodů  
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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: 

 Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak z Polska 

dojeli s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Lotos na druhém místě v kategorii WRC2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Britové Chris Ingram se spolujezdcem Craigem 

Drewem (ŠKODA FABIA Rally2 evo) slavili 

vítězství v juniorské klasifikaci WRC2 Junior a také 

třetí místo v kategorii WRC2 celkově. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Miko Marczyk (PL) se spolujezdcem Szymonem 

Gospodarczykem (PL) přivezli svůj vůz ŠKODA 

FABIA Rally2 evo na druhém místě v kategorii 

WRC2 Junior. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Místní hrdinové Armindo Araújo/Luís Amalho 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Racig 

Factory zvítězili v hodnocení Mistrovství 

Portugalska.  

 

Download                                Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Portugalské rally 

Úřadující mistr světa v kategorii jezdců WRC2 

Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem (ŠKODA FABIA Rally2 evo) museli 

odstoupit. 

 

Download                                Source: 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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
zaměstnává celosvětově přibližně 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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