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Polská rally: Tidemand z týmu ŠKODA Motorsport
zvětšil svůj náskok ve vedení WRC 2, premiérové
vítězství pro Ole Christiana Veiby
› Tovární posádka týmu ŠKODA Motorsport Pontus Tidemand a spolujezdec Jonas
Andersson svým druhým místem na Polské rally zvětšila svůj náskok na celkově prvním
místě v kategorii WRC 2
› Vedoucí posádka Asijsko-pacifického šampionátu Ole Christian Veiby/Stig Rune
Skjaermœn (ŠKODA FABIA R5) zaznamenala první vítězství v mistrovství světa rally
(WRC 2)
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Nyní má Pontus nejlepší pozici pro zisk titulu
v kategorii WRC 2. Gratuluji Ole Christianovi k jeho prvnímu vítězství.“
Mikolajki/Polsko, 2. července 2017 – Po osmé v řadě v sezóně 2017 vyhrál tým s vozem
ŠKODA FABIA R5 podnik mistrovství světa rally v kategorii WRC 2. V Polské rally zvítězil
aktuální lídr Asijsko-pacifického šampionátu – posádka Ole Christian Veiby/Stig Rune
Skjaermœn (N/N) – jedoucí s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5 týmu Printsport.
Bylo to první vítězství této dvojice v rámci mistrovství světa. Po čtyřech vítězstvích
v kategorii WRC 2 pro tým ŠKODA Motorsport v letošní sezóně dojel v Polské rally Pontus
Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem (S/S) na druhém místě.
Poslední den se počasí znovu zhoršilo a stejně jako během prvního dne, i v neděli bylo deštivo.
Intenzivní srážky opět proměnily šotolinové povrchy v regionu Mazurských jezer ve velmi kluzké
a zrádné trati. Poté, co Pontuse Tidemanda postihl v sobotu odpoledne defekt, který jej stál hodně
času, byl souboj o první místo v kategorii WRC 2 v podstatě rozhodnutý. Mladý jezdec Ole
Christian Veiby si zásluhou bezchybné a koncentrované jízdy dojel pro své první vítězství
v mistrovství světa kategorie WRC 2 a posunul se díky němu na druhé místo v celkovém
hodnocení letošního šampionátu.
„Gratuluji oběma posádkám. Vítězství Ole Christiana a Stiga Runeho potvrdilo, že jsou nejen
opravdu rychlí, ale také velmi chytří. Pro nás je tento výsledek dalším potvrzením správnosti
našeho rozhodnutí angažovat je pro značku ŠKODA v Asijsko-pacifickém šampionátu. Bodově
cenné druhé místo pro Pontuse a Jonase znamená nejlepší výchozí pozici pro celkové vítězství
v letošní sezóně,“ komentuje nadšený šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek výsledky ve městě
Mikolajki.
Pontus Tidemand byl nejrychlejší na třech z posledních čtyř rychlostních zkoušek v kategorii WRC
2, což mu upevnilo druhé místo v cíli a přineslo zisk potřebných bodů do celkového hodnocení
šampionátu. „Mrzí mě, že defekt zastavil můj krásný souboj s Ole Christianem. Gratuluji mu ke
skvělému výkonu. Nicméně body získané za druhé místo mě posunuly do velmi dobré výchozí
pozice pro zisk titulu v letošní sezóně. A právě to byl nakonec i můj hlavní cíl,“ uzavírá vedoucí muž
kategorie WRC 2 ze Švédska.
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Osmá rally mistrovství světa opět ukázala, že ŠKODA FABIA R5 je jednoznačně nejrychlejším
a nejspolehlivějším vozem kategorie WRC 2. Na konci Polské rally v Mikolajki byly týmy s vozy
ŠKODA na prvních čtyřech místech v kategorii WRC 2. V celkovém hodnocení po osmi odjetých
podnicích mistrovství světa vede v kategorii WRC 2 Pontus Tidemand (tovární jezdec ŠKODA) se
118 body před druhým stájovým kolegou Ole Christianem Veibym (68 bodů).
Celkové pořadí Polské rally (WRC 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veiby/Skjaermœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, 2:53.29,3 h
Tidemand/Andersson (S/S), ŠKODA FABIA R5, +32,9 s
Gilbert/Jamoul (F/B), ŠKODA FABIA R5, +4.20,3 min
Guerra/Cué (MEX/E), ŠKODA FABIA R5, +7.04,9 min
Bonato/Boulloud (F/F), Citroën DS3 R5, +7.22,9 min
Chuchala/Rozwadowski (PL/PL), Ford Fiesta R5, +8.16,9 min

Průběžné výsledky kategorie WRC 2 po osmi odjetých podnicích
1. Pontus Tidemand (S), ŠKODA, 118 bodů
2. Ole Christian Veiby (N), 68 bodů
3. Teemu Suninen (FIN), Ford, 54 bodů
4. Eric Camilli (F), Ford, 52 bodů
5. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA, 50 bodů
6. Jan Kopecký (CZ), ŠKODA, 49 bodů
Číslo dne: 8
Od první letošní rally mistrovství světa v Monte Carlu vyhrály týmy s vozy ŠKODA FABIA R5 každý
z osmi podniků kategorie WRC 2
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017:
Soutěž
Rally Monte Carlo
Švédská rally
Mexická rally
Rallye de France
Argentinská rally
Portugalská rally
Italská rally
Polská rally
Finská rally
Německá rally
Španělská rally
Rally Great Britain
Australská rally
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Datum
19.01.–22.01.2017
09.02.–12.02.2017
09.03.–12.03.2017
06.04.–09.04.2017
27.04.–30.04.2017
18.05.–21.05.2017
08.06.–11.06.2017
29.06.–02.07.2017
27.07.–30.07.2017
17.08.–20.08.2017
05.10.–08.10.2017
26.10.–29.10.2017
16.11.–20.11.2017
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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 na sociálních sítích:
Facebook
YouTube

Twitter

Fotografie k tématu:
ŠKODA na Polské rally
Pontus Tidemand a spolujezdec Jonas Andersson
(ŠKODA FABIA R5) skončili v Polské rally na druhém
místě (WRC 2) za stájovými kolegy ŠKODA Ole
Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA na Polské rally
Posádka Tidemand/Andersson (ŠKODA FABIA R5) si
svým druhým místem na Polské rally (WRC 2) zvětšila
náskok ve vedení a je nyní na nejlepší cestě k zisku
titulu pro rok 2017
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 na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijskopacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy
cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte
Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2)
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa
celkem deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba (PRY) a Gaurav Gill (IND) vyhráli s vítězným
vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja
(QAT) triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal vůz deset národních titulů.
Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován
1. dubna 2015. Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho
předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů. V roce 2017
nastoupí tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) a Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) do
vybraných soutěží FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho bude dvojice Kopecký/Dresler po dvou titulech za
sebou opět bojovat o první místo v českém mistrovství v rally (MČR).
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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