TISKOVÁ ZPRÁVA
ŠKODA MOTORSPORT
Strana 1 z 3

Jan Kopecký a ŠKODA stále dominují kategorii
WRC 2 Francouzské rally na Korsice
› Po druhém dni Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem s vozem ŠKODA FABIA
R5 jasně dominují kategorii WRC 2 čtvrtého kola letošní sezóny mistrovství světa
› Týmoví kolegové Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn jsou v předběžném žebříčku
po problémech s převodovkou ve své kategorii třetí
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Další Janova skvělá jízda. Škoda, že O.C. měl
smůlu, která mu zabránila bojovat o druhé místo.“
Bastia, 7. dubna 2018 – Tovární posádka týmu ŠKODA Motorsport – Jan Kopecký a Pavel
Dresler (CZ/CZ) – pokračuje ve své dominanci v kategorii WRC 2 na Francouzské rally na
Korsice. Jejich mladí týmoví kolegové Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) se po
těsném souboji dostali před poslední rychlostní zkouškou dne na druhé místo
v předběžném hodnocení jejich kategorie. Avšak po zaseknutí převodovky na prvním stupni
se opět propadli na třetí pozici za italského jezdce Fabia Andolfiho, jedoucího s privátně
nasazeným vozem ŠKODA.
První sobotní rychlostní zkouška byla pro všechny posádky intenzivním budíčkem. Na severu
Korsiky měla připraveno 35 kilometrů. Mladý jezdec týmu ŠKODA, O.C. Veiby, byl dokonale
probuzený a na této celkově páté rychlostní zkoušce zajel svůj první nejrychlejší čas v kategorii
WRC 2. Jan si současně s tím zvětšil svůj náskok ve vedení. „Byl to pro nás velmi dobrý start, ale
rychlostní zkouška byla velmi náročná. Možná jsem byl na konci až příliš opatrný. Ale v nájezdech
do zatáček musíte vždy očekávat překvapení v podobě štěrku na trati,“ komentoval své působení
Jan Kopecký.
Jeho norský týmový kolega po své první vyhrané rychlostní zkoušce ve WRC 2 zářil štěstím. „Našel
jsem opravdu skvělý rytmus a prostě jsem tlačil na pilu,“ smál se Veiby na konci první sobotní
rychlostní zkoušky. A tento rytmus mu vydržel i do šesté rychlostní zkoušky, v níž taktéž zajel
nejrychlejší čas. V té následující jej nejrychlejším časem překonal vedoucí muž dané kategorie, Jan
Kopecký.
Po poledni na posádky ŠKODA čekalo opakování ranních rychlostních zkoušek a další zkouška
jejich rychlosti na ostrově ve Středozemním moři. Ve druhé jízdě po nejdelší sobotní zkoušce
s délkou 35 kilometrů, vedoucí z města Cagnano do Canari, byl nejrychlejší Kopecký, následovaný
Veibym, který se po těsném boji dostal až na druhou pozici v kategorii WRC 2. Další dvě rychlostní
zkoušky patřily opět Kopeckému. Na poslední zkoušce dne se ale převodovka Veibyho vozu
ŠKODA FABIA R5 zasekla na prvním rychlostním stupni. Časová ztráta jej stála možné druhé
místo v kategorii WRC 2.
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek komentoval: „Opět Janova skvělá jízda, jel s vozem bez
technických potíží, rychle a bezchybně. Škoda, že O.C. měl smůlu, která mu zabránila bojovat
o druhé místo. Během servisu na konci dne mu vůz opravíme. Rally ještě neskončila, v neděli nás
čeká ještě dlouhá cesta do cíle.“
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Během posledního dne na posádky čeká nejdelší rychlostní zkouška celé rally. Měří více než 55
kilometrů a vede po zatáčkovitých horských silnicích. Po ní bude následovat ještě „Power Stage“
s délkou 16 kilometrů. Vítěz přijede na stupně vítězů v Ajacciu kolem 15. hodiny.
Průběžné pořadí Francouzské rally na Korsice po 2. dni (WRC 2)
1.
2.
3.
4.
5.

Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 2:51.30,6 h
Andolfi/Scattolin (I/I), ŠKODA FABIA R5, +3.04,3 min
Veiby/Skjaermœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, +3.49,9 min
Bonato/Boulloud (F/F), Citroën C3 R5, +7.05,9 min
Pieniazek/Mazur (PL/PL), ŠKODA FABIA R5, +12.08,9 min

Číslo dne: 6
Ve všech šesti rychlostních zkouškách druhého dne rally vyhrály v kategorii WRC 2 tovární týmy
ŠKODA ve složení Kopecký/Dresler (4) a Veiby/Skjaermœn (2).
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2018:
Soutěž
Datum
Monte Carlo
24.01.–28.01.2018
Švédsko
15.02.–18.02.2018
Mexiko
08.03.–11.03.2018
Francie
05.04.–08.04.2018
Argentina
26.04.–29.04.2018
Portugalsko
17.05.–20.05.2018
Itálie
07.06.–10.06.2018
Finsko
26.07.–29.07.2018
Německo
16.08.–19.08.2018
Turecko
13.09.–16.09.2018
Velká Británie
04.10.–07.10.2018
Španělsko
25.10.–28.10.2018
Austrálie
15.11.–18.11.2018
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
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Fotografie k tématu:
ŠKODA na Francouzské rally na Korsice

Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) s vozem ŠKODA
FABIA R5 i po druhém dni dominují Francouzské
rally na Korsice v kategorii WRC 2
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA na Francouzské rally na Korsice

Po druhé etapě Francouzské rally na Korsice 2018 je
posádka Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn
(N/N) na třetím místě v předběžném žebříčku
kategorie WRC 2
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.
Vůz ŠKODA FABIA R5 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. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul.
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci značky
ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní
Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC),
a k tomu získal vůz deset národních titulů.
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů.
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek,
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally
šampionátu (ARC).
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, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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