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ŠKODA chce obhájit titul v APRC: Start  

na Novém Zélandu  
 

› Nováčci v APRC Fabian Kreim/Frank Christian a zkušená posádka Gaurav 

Gill/Glenn MacNeall budou startovat za tým ŠKODA MRF 

› Zahájení sezóny na Novém Zélandu: Rally of Whangarei je prvním ze šesti 

podniků FIA Asijsko-pacifického šampionátu (APRC) 

› Michal Hrabánek: „Míříme na titul číslo pět“  

 

Mladá Boleslav 26. dubna 2016 – Pro značku ŠKODA začíná o tomto víkendu boj 

o pátý titul ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (APRC) v řadě. Německá 

dvojice Fabian Kreim/Frank Christian oslaví na Rally of Whangarei na Novém 

Zélandu od pátku do neděle svou premiéru v týmu ŠKODA MRF s tovární 

podporou. S druhým vozem ŠKODA Fabia R5 pojede zkušená posádka Gaurav 

Gill/Glenn MacNeall, která v roce 2013 vyhrála pro značku titul. 

 

„V APRC se opět chceme představit ze své nejlepší stránky a míříme na titul číslo pět,“ 

řekl šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek a dodal: „V hustě zalidněné asijsko-

pacifické oblasti, která má pro značku ŠKODA ústřední význam, máme mnoho fanoušků.“  

 

275 kilometrů rychlostních zkoušek prvního podniku APRC na Novém Zélandu, kde tisíce 

nadšených fanoušků lemují trať, patří již tradičně k vrcholům sezóny. Rally začíná v 

pátek dvěma nočními zkouškami za umělého osvětlení v Pohe Island. Benjamínek týmu 

ŠKODA Fabian Kreim se poprvé zúčastní mezinárodní rally na šotolině na druhém konci 

světa. „Samozřejmě je pro mne start v APRC velkým krokem a obrovsky se na to těším. 

Nejdůležitější je, abych na tomto nezvyklém povrchu najel co nejvíce kilometrů. Doufám, 

že v průběhu roku se budu pořád zlepšovat a že budu bojovat o vítězství,“ řekl Kreim. 

 

23letý jezdec jezdí rally teprve od roku 2013 a svůj talent prokázal již vícekrát. V 

německém mistrovství v rally (DRM) byl minulý rok vicemistrem a v r. 2016 již vyhrál 

jeden podnik DRM. Na mimořádné výzvy v APRC se německý jezdec připravoval testem 

na šotolině v Rakousku. Důležité tipy mu může dát jeho týmový kolega z Indie Gaurav 

Gill, který ale zároveň bude jeho největším konkurentem v boji o titul. 34letý Gill je již 

mnoho let stálicí týmu ŠKODA MRF a Rally of Whangarei se zúčastní po deváté za sebou. 

 

„Na Novém Zélandu chceme jet na vítězství a pokračovat v úspěšné sérii značky ŠKODA 

v APRC,“ řekl Gill. V roce 2015 oslavila ŠKODA po triumfu továrního jezdce Pontuse 

Tidemanda na Rally Čína čtvrtý zisk tří titulů v APRC za sebou. V hodnocení jezdců, 

spolujezdců a výrobců hraje značka od r. 2012 prim. 
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FIA Asijsko-pacifické mistrovství v rally (APRC)* 

 

Soutěž      Datum 

Rally of Whangarei – Nový Zéland  29.04.–01.05.2016 

Rallye Queensland – Austrálie   17.06.–19.06.2016 

China Rally – Čína    06.08.–07.08.2016 

Rally Hokkaido – Japonsko   24.09.–25.09.2015 

Malaysian Rally – Malajsie   29.10.–30.10.2016 

Rally of India – Indie    10.12.–11.12.2016 

 

* Podmíněno potvrzením Mezinárodní automobilové federace FIA. 

 

 
Víte, že ... 
 

... sérii titulů v APRC pro značku ŠKODA zahájil Chris Atkinson? Ten získal titul v 

důležitém kontinentálním šampionátu v roce 2012. O rok později byl šampionem mezi 

jezdci Ind Gaurav Gill, v roce 2014 byl neporazitelný Jan Kopecký. V loňském roce 

triumfoval v barvách značky ŠKODA tovární jezdec Pontus Tidemand. Značka ŠKODA 

rozhodla hodnocení značek v APRC i po čtvrté pro sebe. 

 

… ŠKODA byla i v klasifikaci APRC na Rally Nový Zéland čtyřikrát po sobě v čele? V r. 

2012 vyhrál pozdější šampion Chris Atkinson, v r. 2013 byl úspěšný Esapekka Lappi. V 

roce 2014 triumfoval Gaurav Gill a před rokem oslavil vítězství se značkou ŠKODA Pontus 

Tidemand. 

 

… rally APRC na Novém Zélandu se od r. 2007 koná v regionu Whangarei na severu 

Severního ostrova? V prvních letech po r. 1988 byla klasifikace APRC součástí podniku 

mistrovství světa na Novém Zélandu, v letech 2000 až 2006 se konala kolem gejzírů v 

Rotorua.  

 

… ŠKODA v APRC již tradičně nastupuje s týmem ŠKODA MRF s tovární podporou? MRF je 

zkratka pro „Madras Rubber Factory“, největšího indického výrobce pneumatik. Madras 

Rubber Factory založil v r. 1946 K. M. Mammen Mappillai a na začátku vyráběla 

nafukovací balonky. Hlavní sídlo společnosti MRF je v Chennai. 

 

… Whangarei je nejsevernějším městem Nového Zélandu a s 50 000 obyvateli je hlavním 

městem regionu Northland? 

 

… klima ve Whangarei je subtropické? V létě teploty částečně přesahují 30 stupňů Celsia. 

Region v podstatě nezná mráz, takže mu Novozélanďané říkají také „The Winterless 

North“. Až se bude o víkendu ve Whangarei konat podnik APRC, bude na jižní polokouli 

podzim. Očekávají se maximální teploty kolem 20 stupňů Celsia. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva ŠKODA Motorsport, strana 3 z 4 

 

… v rámcovém programu rally APRC se koná také podnik novozélandského mistrovství v 

rally? Startovní pole povede pilot mistrovství světa v rally Hayden Paddon. 

 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 

Facebook  

 

YouTube  

 

Twitter  

 
 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na APRC rally na Novém Zélandu 

Fabian Kreim a Frank Christian si na německém 

mistrovství v rally (DRM) získávali představu o 

obtížných tratích v APRC. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na APRC rally na Novém Zélandu 

Vystoupení značky ŠKODA na FIA asijsko-pacifickém 

šampionátu (APRC) – zde na Rally Longyou v Číně 

loni v říjnu – vyvolávají nadšení u médií i fanoušků. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 
  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
mailto:david.haidinger@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Motorsport/160426%20%C5%A0KODA%20out%20to%20defend%20APRC%20title,%20starting%20with%20New%20Zealand.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Motorsport/Rally_China_2015/SP_6436.JPG
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Motorsport/160426%20%C5%A0KODA%20out%20to%20defend%20APRC%20title,%20starting%20with%20New%20Zealand.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Motorsport/Rally_China_2015/SP_6436.JPG


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva ŠKODA Motorsport, strana 4 z 4 

 
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 
bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-pacifickém 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.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA Fabia R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
Fabia R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, Fabia Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul v 
hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA Fabia Super 
2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA Fabia R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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