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Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

Italská rally na Sardinii: Andreas Mikkelsen se chce 
s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo vrátit do vedení 
v kategorii WRC2 
 

› Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen patří k favoritům na vítězství ve 

své kategorii v pátém podniku FIA Mistrovství světa v rally 

› Na šotolinových rychlostních zkouškách středomořského ostrova plánuje Marco Bulacia 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo), jeho kolega z týmu Toksport WRT, ukončit smolnou sérii 

› Více než polovina z 39 soutěžících početné třídy RC2 spoléhá na vůz ŠKODA FABIA Rally2 

Mladá Boleslav, 2. června 2022 – Na Italské rally na Sardinii (2.–5. června 2022) čeká tým 

Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport letní horko a náročné šotolinové rychlostní 

zkoušky. Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se spolujezdcem 

Torsteinem Eriksenem z Norska budou na středomořském ostrově usilovat o třetí vítězství 

ve své kategorii. Jejich mladí týmoví kolegové Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian 

(BOL/RA), kteří sdílejí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo, doufají, že získají své první mistrovské 

body v této sezóně. 

 

Kulisou pátého podniku FIA Mistrovství světa v rally 2022 jsou náročné šotolinové rychlostní 

zkoušky Italské rally na Sardinii. Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen zvítězil 

ve své kategorii letos již v Monte-Carlu a ve Švédsku. Norský jezdec týmu Toksport WRT poté 

plánovaně vynechal Chorvatskou rally a následně nedokončil Portugalskou rally. Nyní hodlá na trati 

vykročit za obhajobou svého mistrovského titulu. „Samozřejmě je cílem návrat do čela. Po slibných 

testovacích jízdách jsme s naším vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo dobře připraveni na tanec na 

sardinských šotolinových tratích,“ říká před startem rally Mikkelsen, který aktuálně ztrácí na 

vedoucího jezdce celkového pořadí kategorie WRC2 deset bodů. 

 

Mikkelsenův kolega z týmu Toksport WRT Marco Bulacia má letos za sebou zatím nešťastnou 

sezónu. Jednadvacetiletý mladík z Bolívie v roce 2002 nezískal žádné body. Přesto přijíždí na 

Sardinii pozitivně naladěn: „Tato smolná série musí jednou skončit. Loni se mi podařilo dokončit 

Italskou rally na Sardinii na třetím místě v kategorii WRC2. Chci na tento výsledek navázat.“ 

 

Bývalý mistr Evropy v rally Chris Ingram cestuje na Sardinii jako vedoucí jezdec klasifikace WRC2 

Junior. Sdílí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo provozovaný týmem Toksport WRT s britským kolegou 

Craigem Drewem. Tým Toksport WRT, který technicky vzato provozuje dva samostatné týmy, je 

v současné době na prvním a druhém místě v hodnocení týmů WRC2.  

 

Mezi 21 posádkami ŠKODA ve třídě RC2, která má celkem 39 přihlášených, jsou připaveni se 

ukázat v dobrém světle také mladíci Sami Pajari/Enni Mälkönen (FIN/FIN) a Mikołaj Marczyk/Simon 

Gospodarczyk (PL/PL). Kajetan Kajetanowicz, aktuálně třetí v hodnocení jezdců kategorie WRC2, 

se soutěže nezúčastní. Italskou rally na Sardinii nemá polský jezdec s vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo na programu. 

 

Značka ŠKODA byla v Mistrovství světa na Italské rally na Sardinii velmi úspěšná: V letech 2016 až 

2020 jel vítěz kategorie WRC2 vždy s vozem ŠKODA FABIA Rally2. 

https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.skoda-motorsport.com/cs/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs


TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 2 z 4 

 

 

 

  

 

 

 

Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

 

O nadcházejícím víkendu čeká na účastníky Italské rally na Sardinii 21 písečných a kamenitých 

rychlostních zkoušek o celkové délce 307,91 kilometru. Ve čtvrtek zahájí akci show stage v Olbii 

s délkou jen 3,23 kilometru. V pátek a v sobotu čeká na soutěžící osm měřených rychlostních 

zkoušek o celkové délce téměř 134 kilometrů. V neděli se účastníci po čtyřech zbývajících 

rychlostních zkouškách vrátí do cíle v Algheru. V pobřežním městě v severozápadní části ostrova 

bude také servisní zóna. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

...s výjimkou jediné sezóny (2010) byla Itálie součástí každého ročníku FIA Mistrovství světa v rally 

již od jeho založení v roce 1973? 

 

...Italská rally se v rámci FIA Mistrovství světa do roku 2003 konala v pevninském Sanremu a až 

poté se přestěhovala na středomořský ostrov Sardinie? 

 

...součástí Italské rally na Sardinii je skok na rychlostní zkoušce „Monte Lermo“ nazvaný „Micky’s 

Jump“, který je srovnatelný pouze se skokem „Fafe“ v Portugalsku? 

 

…že vedení rally a servisní zóna byly opět přemístěny z Olbie do Alghera? 

 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 (Open) 

 

1. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 61 bodů 

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

3. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 38 bodů 

 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 (Junior) 

 

1. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 52 bodů 

2. Erik Cais (CZ), Ford Fiesta Rally2, 45 bodů 

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

 

 

První 3 týmy kategorie WRC2 

 

1. Toksport WRT (ŠKODA), 62 bodů 

2. Toksport WRT2 (ŠKODA), 58 bodů 

3. Yacco ACCR Team (Citroën), 50 bodů 
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Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC2 Pro) pro rok 2022: 
 
Monte-Carlo   20. 01.–23. 01. 2022 
Švédsko    24. 02.–27. 02. 2022 
Chorvatsko   21. 04.–24. 04. 2022 
Portugalsko   19. 05.–22. 05. 2022 
Itálie    02. 06.–05. 06. 2022 
Keňa    23. 06.–26. 06. 2022 
Estonsko   14. 07.–17. 07. 2022 
Finsko    04. 08.–07. 08. 2022 
Belgie    18. 08.–21. 08. 2022 
Řecko    08. 09.–11. 09. 2022 
Nový Zéland   29. 09.–02. 10. 2022 
Španělsko   20. 10.–23. 10. 2022 
Japonsko   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 Italské rally na Sardinii 

Norové Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) z týmu Toksport WRT usilují 

o znovuzískání celkového vedení v kategorii WRC2. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Italské rally na Sardinii 

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

se svým vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Toksport WRT ukončit smolnou sérii. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

 

ŠKODA Motorsport na Italské rally na Sardinii 

Chris Ingram, který sdílí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo 

týmu Toksport WRT s Britem Craigem Drewem, vede po 

čtyřech soutěžích sezony 2022 celkovou klasifikaci 

kategorie WRC2 Junior. 

 

 

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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