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Finská Rally: ŠKODA pilot Esapekka Lappi ujíždí všem 
 

› 7 nejlepších měřených úseků s vozem Fabia R5 a první místo v klasifikaci 

WRC2 – rovněž v legendární RZ Ouninpohja Lappi dvakrát vítězem 

› Týmový kolega Pontus Tidemand je hned za Lappim na druhém místě 

› Esapekka Lappi: „Miluji finskou rally“ 

 

Jyväskylä, 31. července 2015 – Finský pilot ŠKODA Motorsportu Esapekka Lappi 

na úvod domácí Finské Rally s vozem Fabia R5 všem doslova uletěl. Po páteční 

etapě je Esapekka Lappi se spolujezdcem Jannem Fermem ve vedení klasifikace 

WRC2 – před týmovými kolegy Pontusem Tidemandem a Emilem Axelssonem. 

Spousta skoků a úseků, kdy se jede na plný plyn, dělá tuto „Formuli 1 v lese“ 

skutečnou lahůdkou v seriálu FIA mistrovství světa. Finálový víkend čeká na 

posádky ještě 159,48 soutěžních kilometrů.   

 

„Miluji tuto soutěž! Dnešní den byl perfektní, také máme ve voze Fabia R5 špičkové 

náčiní. Janneho a mě těší moc, že jsme mohli nadchnout nekonečné množství diváků na 

trati a že jsme ve vedení. Ale ještě není vyhráno – teď musíme držet chladnou hlavu,“ 

říká Lappi po prvních 157,63 kilometrech. Před necelými čtyřmi týdny zajel Lappi 

v Polsku historicky první vítězství v seriálu Mistrovství světa (WRC2) s vozem Fabia R5. 

Na domácích zkouškách v okolí města Jyväskylä v tomto galapředstavení pokračuje. 

 

Po opatrném začátku v jediné čtvrteční rychlostní zkoušce se Lappi hned v pátek ráno 

dostal do vedení WRC2 a krok za krokem pak navyšoval svůj náskok. Vrcholem byly dva 

nejlepší časy na legendární zkoušce Ouninpohja, která se svými 70 skoky na 34,39 

kilometrech platí za ultimativní zkoušku odvahy v celém rallyovém světě. Lappi vyhrál 

před zraky tisíců natěšených fanoušků celkem 7 měřených úseků. 

 

„Je neuvěřitelné, jak rychle se dá jet lesem. Je opravdu úžasné, něco takového s vozem 

Fabia R5 zažít,“ glosoval nadšeně Pontus Tidemand. Druhý v pořadí z minulé Polské Rally 

sice ztratil trochu času při prvním průjezdu zkouškou Ouninpohja, přesto si vypracoval 

výbornou pozici do dalšího průběhu soutěže. 

 

V sobotu je na programu 130,68 kilometrů, součástí jsou i dva průjezdy známou 

zkouškou Mökkiperä. Koncentrovat se jezdci na nejrychlejší soutěži roku musí především 

na jízdu na plný plyn a dostatek kuráže. 

 

Číslo dne Finské Rally: 127,13 

Neskutečných 127,13 kilometrů v hodině byl rychlostní průměr Esapekky Lappiho ve 

druhém průjezdu legendární erzety Ouninpohja. Touto rychlostí zajel tuto zkoušku za 

16:13,8 minuty. Tím dostál přízvisku „létající Fin“: celkem 70krát se při této erzetě jeho 

Fabia R5 vznesla ve finských lesích do vzduchu. 
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Finská Rally – průběžné pořadí WRC2: 

 
1. Lappi/Ferm, ŠKODA Fabia R5                                          1:19.37, 7 hod. 
2. Tidemand/Axelsson, ŠKODA Fabia R5                            + 1.08, 0 min. 

3. Lefebvre/Prevot, Citroën DS3 RRC                                     + 1.41, 9 min. 
4. Protasov/Cherepin, Ford Fiesta S2000                                + 2.54, 7 min. 
5. Nikara/Lindström, Ford Fiesta R5                                       + 2.59, 8 min. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

F +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na Rally Finsko: 

Mistři Evropy Esapekka Lappi/Janne Ferm předvádějí 

na domácích tratích galapředstavení. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

  

 

ŠKODA na Rally Finsko: 

Druhá posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson 

završuje prozatím double pro značku ŠKODA. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla 

vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC 

(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například 

na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii 

značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi 

(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii 

ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců 

mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.  

 

V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka 

Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000. 

Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho 

Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).  

 

V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě 

celkem téměř 50 mezinárodních a národních titulů.  

 

Světová automobilová federace FIA schválila 1. dubna 2015 oficiálně homologaci nového 

soutěžního speciálu Fabia R5, který byl světovým médiím představen 15. dubna v České 

republice. Světovou soutěžní premiéru si Fabia R5 odbyla symbolicky na Rally Šumava, 

první soutěži Mistrovství České Republiky v rally 2015.  

 

 
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, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

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

