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APRC: ŠKODA i na Novém Zélandu neporazitelná 
 

› Dvojité vítězství pro tým ŠKODA MRF v úvodním podniku FIA Asijsko-

pacifického šampionátu v rally (APRC): Zkušení jezdci Gaurav Gill/Glenn 

Macneall triumfovali před nováčky Fabianem Kreimem/Frankem Christianem  

› Rally of Whangarei a Rally Šumava Klatovy: Dva triumfy značky ŠKODA, které 

dělí 18 000 km  

› Michal Hrabánek: „Senzační rally víkend pro značku ŠKODA“ 

 

Whangarei, 1. května 2016 – ŠKODA korunovala rally víkend superlativů 

dvojitým vítězstvím na úvod sezóny FIA Asijsko-pacifického mistrovství v rally 

(APRC). Zkušená posádka Gaurav Gill/Glenn Macneall z týmu ŠKODA MRF 

triumfovala po dramatickém duelu na Rally of Whangarei na Novém Zélandu 

před silnými nováčky Fabianem Kreimem/Frankem Christianem. 18 000 km 

vzdálený tovární tým ŠKODA Motorsport o několik hodin předtím oslavil rovněž 

dvojité vítězství při prvním podniku českého mistrovství v rally (MČR) s vozem 

Fabia R5. 

 

„Pro značku ŠKODA to byl senzační rally víkend! Stejně jako na Rally Šumava Klatovy na 

domácím mistrovství naší značky odvedly obě posádky na druhém konci světa na Novém 

Zélandu skvělou práci. Mimořádná pochvala patří Fabianu Kreimovi a Franku Christianovi, 

kteří při své první společné mezinárodní rally na šotolině předvedli super výkon,“ 

bilancoval šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek.  

 

23letý mladík Kreim, který jezdí rally teprve od roku 2013, zažil působivou premiéru v 

prestižním kontinentálním mistrovství. Německý jezdec se zkušeným, o 11 let starším 

kolegou, na své první rally na šotolině po celých 275 km tvrdě bojoval. Kreim dokonce 

poté, co Gill poškodil pneumatiku, vstupoval do finálového dne s náskokem 4,6 sekundy. 

Po 16 rychlostních zkouškách ale měl šampion APRC z roku 2013 na svého mladého 

vyzyvatele Kreima náskok 30,4 sekundy. 

 

„První rally na šotolině v mé kariéře pro mne byla neuvěřitelným zážitkem. Byly to asi 

nejkrásnější tratě, na kterých jsem kdy jel. Je neuvěřitelné, že jsme zajeli tak nádherný 

souboj s našimi týmovými kolegy a chvíli jsme dokonce vedli,“ prohlásil Kreim. Zároveň 

poděkoval svým kolegům z týmu ŠKODA MRF: „Gaurav Gill a Glenn Macneall nám dali 

cenné tipy. Doufám, že v průběhu sezóny budeme s více zkušenostmi na šotolině ještě 

více konkurenceschopní.“  

 

Gaurav Gill svého mladého konkurenta pochválil: „Fabian Kreim předvedl při své 

premiéře pěkný výkon. Těší mne, že jsme na úvod sezóny získali dvojité vítězství pro náš 

tým ŠKODA MRF. Letos bude boj o titul tvrdý.“ ŠKODA získala titul v APRC v každém 

z posledních čtyř ročníků. 
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Na Rally of Whangarei se na start postavilo celkem 51 posádek. Mezi nimi i 

novozélandský rally hrdina Hayden Paddon, který před týdnem pro sebe rozhodl v 

Argentině podnik FIA Mistrovství světa v rally (WRC). Další zastávkou APRC je od 17. do 

19. června Rally Queensland v Austrálii. Němečtí vicemistři v rally Fabian Kreim a Frank 

Christian budou ovšem již příští víkend aktivní opět v Německu: 6. a 7. května budou na 

Rally Sulingen bojovat o body do německého mistrovství v rally (DRM). 

 

 

Číslo pro Rally of Whangarei: 13 

 

Tým ŠKODA MRF dosáhl s oběma vozy Fabia R5 v klasifikaci APRC na Rally of Whangarei 

13 nejrychlejších časů ze 16 rychlostních zkoušek a udával tak tón celé rally. Gaurav Gill 

zajel devět nejlepších časů, Fabian Kreim při své premiéře kraloval výsledkové listině ve 

čtyřech zkouškách. 

 

Asijsko-pacifické mistrovství FIA 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.–25.09.2016 

Malaysian Rally – Malajsie   29.10.–30.10.2016 

Rally of India – Indie    10.12.–11.12.2016 

 

 
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 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na APRC rally na Novém Zélandu 

Fabian Kreim a Frank Christian předvedli při své 

premiéře na FIA Asijsko-pacifickém šampionátu v 

rally (APRC) pozoruhodný výkon s vozem ŠKODA 

Fabia R5. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na APRC rally na Novém Zélandu 

Gaurav Gill/Glenn Macneall získali pro tým ŠKODA 

MRF očekávané vítězství v úvodním podniku sezóny. 

 

 

 

 

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 
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). 
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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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