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ŠKODA Motorsport bude v sezóně 2020
spolupracovat v mistrovství světa kategorie WRC 3
s Oliverem Solbergem
› Oliver Solberg se spolujezdcem Aaronem Johnstonem za volantem vozu ŠKODA FABIA
Rally2 evo zahájí mistrovství světa 2020 v kategorii WRC3 na Švédské rallye
› ŠKODA Motorsport vždy pomáhala rozvíjet kariéry mladých jezdců, kteří se později stávali
mistry světa a mistry Evropy
› ŠKODA prodala již 330 soutěžních speciálů postavených na základě modelu FABIA a
pokračuje v poskytování nejlepších možných služeb pro zákazníky z celého světa
› Z důvodu přejmenování dané třídy Mezinárodní automobilovou federací FIA mění ŠKODA
FABIA R5 evo jméno na ŠKODA FABIA Rally2 evo
Mladá Boleslav, 27. ledna 2020 – Po sezóně 2019, která byla pro ŠKODA Motorsport
nejúspěšnější v celé její historii, se ŠKODA Motorsport ještě více zaměří na zákaznické týmy
a posílí s nimi spolupráci poskytováním těch nejlepších možných služeb. Stejně jako
v minulosti, bude i letos velmi důležitý program výchovy mladých jezdců. V roce 2020 bude
ŠKODA Motorsport spolupracovat s týmem 18letého Olivera Solberga (S), který pojede se
svým spolujezdcem Aaronem Johnstonem (IRL) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo
(nové jméno z důvodu přejmenování dané třídy Mezinárodní automobilovou federací FIA)
mistrovství světa v kategorii WRC3. Jejich první soutěží v této kategorii bude Švédská rallye
(13. 2.–16. 2. 2020).
Oliver Solberg se spolujezdcem Aaronem Johnstonem nastoupí s vozem ŠKODA FABIA Rally2
evo do kategorie WRC3 mistrovství světa na Švédské rallye a pro letošní sezónu mají v kategorii
WRC3 naplánovanou účast ve vybraných evropských soutěžích.
Oliver Solberg má rallye v genech. Jeho otec byl mistrem světa v roce 2003 a jeho matka Pernilla
úspěšně startovala v různých mezinárodních i národních soutěžích. Když Solberg junior vyhrál
v 17 letech Rally Liepāja, stal se nejmladším jezdcem, který zvítězil v soutěži řadící se do
mistrovství Evropy. V předposledním kole loňské sezóny mistrovství světa na Britské rallye ve
Walesu opět předvedl, že ve skupině kvalitních jezdců jedoucích s vozy třídy R5 dokáže zajíždět
velmi rychlé časy. „Pro mě to bude všechno jedna velká škola. Už se moc těším na svou první
soutěž s vozem ŠKODA FABIA R5 Rally2 ve Švédsku,“ řekl Solberg, který již měl možnost svůj
nový soutěžní vůz testovat.
Také Michal Hrabánek, šéf týmu ŠKODA Motorsport, vyhlíží letošní sezónu velmi pozitivně: „V roce
2020 se ještě více zaměříme na zákaznické týmy a podporu mladých a slibných jezdců. Jsme rádi,
že můžeme pro letošní sezónu spolupracovat v kategorii WRC3 s Oliverem a jeho týmem. Svoji
rychlost již ukázal, nyní bude zajímavé sledovat jeho zlepšování v průběhu sezóny.“
ŠKODA byla volbou šampiónů již v minulosti, když jim pomohla nastartovat jejich závodní kariéru.
Například Andreas Mikkelsen s vozem ŠKODA FABIA S2000 si v letech 2011 a 2012 podmanil
šampionát Intercontinental Rally Championship (IRC). Juho Hänninen, taktéž s vozem ŠKODA
FABIA S2000, vyhrál IRC již v roce 2010, v roce 2011 šampionát FIA SWRC (předchůdce WRC2)

TISKOVÁ ZPRÁVA
ŠKODA MOTORSPORT
Strana 2 z 4

a v roce 2012 se stal mistrem Evropy. Týmoví kolegové Jan Kopecký a Esapekka Lappi se stali
mistry Evropy v letech 2013 a 2014.
ŠKODA FABIA R5 hrála významnou roli také v počátcích kariéry Esapekky Lappiho a Pontuse
Tidemanda, kteří se s ní stali mistry světa v kategorii WRC2. V neposlední řadě je třeba zmínit také
Jana Kopeckého, jenž se hlavní měrou podílel na postupu tohoto českého soutěžního vozu do
pozice nejúspěšnějšího modelu své kategorie. V roce 2018 se Jan Kopecký stal také mistrem světa
kategorie WRC2. V následujícím roce vybojovali titul mistrů světa v kategorii WRC2 Pro Kalle
Rovanperä a Jonne Halttunen, kteří jeli s vozem ŠKODA FABIA R5 evo.
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye pro rok 2020:
Soutěž
Monte-Carlo
Švédsko
Mexiko
Argentina
Portugalsko
Itálie
Keňa
Finsko
Nový Zéland
Turecko
Německo
Velká Británie
Japonsko

Datum
23.01.–26.01.2020
13.02.–16.02.2020
12.03.–15.03.2020
23.04.–26.04.2020
21.05.–24.05.2020
04.06.–07.06.2020
16.07.–19.07.2020
06.08.–09.08.2020
03.09.–06.09.2020
24.09.–27.09.2020
15.10.–18.10.2020
29.10.–01.11.2020
19.11.–22.11.2020

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
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Motorsport spolupracuje v mistrovství světa
kategorie WRC3 s Oliverem Solbergem

Oliver Solberg (S) a Aaron Johnston (USA) s vozem
ŠKODA FABIA Rally2 evo pojedou mistrovství světa
FIA World Rally Championship v kategorii WRC3.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport spolupracuje v mistrovství světa
kategorie WRC3 s Oliverem Solbergem

Noví mladíci na startu: Oliver Solberg (vlevo)
a Aaron Johnston pojedou mistrovství světa
v kategorii WRC3 s vozem ŠKODA FABIA Rally2
evo.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport:
Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo.
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy.
Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily
v mnoha národních mistrovstvích.
ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici 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 po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijskopacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy
cestovních vozů v roce 1981. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911.
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ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 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 přibližně 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.

