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Posádky ŠKODA posilují své vedení na Finské 

rally   
 

› 1. a 2. místo: Esapekka Lappi nadále suverénně vede před Pontusem 

Tidemandem 

› ŠKODA Fabia R5 je nejlepší vůz ve WRC2 na nejrychlejší rally roku 

› Pouhých 28,26 km dělí značku ŠKODA od druhého vítězství na mistrovství 

světa 

 

Jyväskylä 1. srpna 2015 – Vedení posíleno, vítězství na všech osmi rychlostních 

zkouškách: ŠKODA nabídla i v předposlední den Finské rally s vozem Fabia R5 

zajímavé představení. Esapekka Lappi/Janne Ferm vstupují do finálového dne 

při svém domácím vystoupení v mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) jako 

suverénní lídři před svými týmovými kolegy Pontusem Tidemandem/Emilem 

Axelssonem. Pouhých 28,26 km dělí tovární posádku ŠKODA od druhého 

vítězství na mistrovství světa po sobě. 

 

„Jeli jsme kontrolovaně. Bez maximálního rizika, ale řádnou rychlostí. S naším vozem 

Fabia R5, který opět perfektně fungoval, se prostě cítím dobře,“ komentoval to Lappi. V 

sobotu sváděl zajímavý soubor o nejlepší časy na rychlostních zkouškách se svým 

týmovým kolegou Tidemandem. Čtyřikrát byl nejrychlejší Švéd, třikrát úřadující mistr 

Evropy Lappi. Na rychlostní zkoušce 12 zajeli oba stejný čas. 

 

„Souboj s Esapekkou byl skvělý, často to bylo velice těsné. Stejně jako on jsme nejeli na 

100 procent. Při takovém stavu je třeba především zachovat chladnou hlavu,“ řekl 

Tidemand. I přes kontrolovaný způsob jízdy se oběma továrním posádkám ŠKODA s vozy 

Fabia R5 podařilo dále zvýšit náskok před konkurencí. O vzrušení se v tento den pod 

šedivou oblohou v Jyväskylä kromě pár přeháněk postarala rovněž medvědice se dvěma 

mláďaty. Ti se vynořili v blízkosti rychlostní zkoušky Horkka a pomocí vrtulníku byly 

navedeni na bezpečnější pláň. 

  

Ještě větší napětí se na šotolinových tratích očekává v neděli, kdy nejrychlejší rally roku 

skončí rychlostní zkouškou Myhinpää, která se jede dvakrát. ŠKODA má perfektní výchozí 

pozici k tomu, aby zopakovala double, kterého poprvé dosáhla před čtyřmi týdny při 

Polské rally.  
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Číslo dne pro Finskou rally: 15 

 

Dosud se na Finské rally odjelo 18 rychlostních zkoušek, 15 z nich vyhrála ŠKODA. To 

dokazuje, že Fabia R5 je na tomto mistrovství světa v rally nejrychlejším vozem v poli 

WRC 2. Esapekka Lappi dosáhl deseti nejrychlejších časů, Pontus Tidemand čtyř. Jednou 

dojeli oba tovární jezdci ŠKODA se stejným časem na 1. místě. 

 

 
Rally Finland  – průběžný stav WRC 2 

 
1. Lappi/Ferm (FIN/FIN), ŠKODA Fabia R5      2:26.53,2 hod. 

2. Tidemand/Axelsson (S/S), ŠKODA Fabia R5     + 1.23,3 min. 
3. Lefebvre/Prevot (F/B), Citroën DS3 RRC    + 3.03,3 min. 
4. Protasov/Čerepin (UA/UA), Ford Fiesta S2000     + 4.31,3 min. 
5. Pedder/Moscatt (AUS/AUS), Ford Fiesta R5    + 6.12,9 min. 
 

 

Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  22.01.–25.01.2015 

Rally Sweden   12.02.–15.02.2015 

Rally Mexiko   05.03.–08.03.2015 

Rally Argentina   23.04.–26.04.2015 

Rally Portugal   21.05.–24.05.2015 

Rally Italia   11.06.–14.06.2015 

Rally Poland   02.07.–05.07.2015 

Rally Finland   30.07.–02.08.2015 

Rally Deutschland  20.08.–23.08.2015 

Rally Australia   10.09.–13.09.2015 

Rally France   01.10.–04.10.2015 

Rally Spain   22.10.–25.10.2015 

Rally Great Britain  12.11.–15.11.2015 
 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Finské rally:  

Esapekka Lappi a Janne Ferm předvedli v sobotu na 

„formuli 1 v lese“ soustředěný výkon. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Finské rally:  

Švédská tovární posádka ŠKODA Pontus 

Tidemand/Emil Axelsson přesvědčila v předposlední 

den zejména na své oblíbené rychlostní zkoušce 

Mökkiperä, kde zajela dva nejrychlejší časy. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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 
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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. 
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