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APRC: ŠKODA slaví pátý titul po sobě –  

Gill si zajistil korunu pro vítězného jezdce již 

v předposlední soutěži šampionátu 
 

› Rally Malajsie: Gaurav Gill slaví na pátém podniku sezóny FIA Asijsko-

pacifického mistrovství v rally (APRC) své páté vítězství v sezóně a zajistil si 

tak po roce 2013 podruhé titul mezi jezdci 

› Před finále sezóny v Indii: ŠKODA je již nyní vítězem hodnocení konstruktérů 

› Michal Hrabánek: „Enormně důležitý triumf pro značku ŠKODA a náš vůz 

FABIA R5“ 

 

Johor Bahru, 30. října 2016 – Den oslav pro značku ŠKODA na Rally Malajsie: 

popáté po sobě si zajistila titul v klasifikaci konstruktérů i jezdců ve FIA 

Asijsko-pacifickém mistrovství v rally (APRC). Svým pátým vítězstvím 

v klasifikaci APRC na pátém podniku sezóny si Ind Gaurav Gill navíc podruhé po 

roce 2013 zajistil titul mezi jezdci tohoto prestižního kontinentálního 

mistrovství. Takže již před finále sezóny, které se pojede od 3. do 5. prosince 

v Gillově vlasti Indii, padla nejdůležitější rozhodnutí ve prospěch týmu ŠKODA 

MRF. 

 

„To, že jsme si v předstihu zajistili pátý titul v řadě v APRC, vypovídá o kvalitě týmu. 

Asijsko-pacifický prostor je pro značku ŠKODA klíčovým trhem, proto je to mimořádně 

důležitý triumf značky i našeho vozu FABIA R5. Ať to bylo ve žhnoucím vedru na okraji 

pouště Gobi v Číně, po tajfunu v Japonsku nebo nyní za obtížných podmínek v Malajsii – 

byli jsme rychlí a před desetitisíci fanoušků jsme dělali reklamu kvalitě vozů ŠKODA,“ 

řekl šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. 

 

Zkušený 34letý jezdec Gill, kterého tentokrát navigoval opět jeho kmenový spolujezdec 

Glenn Macneall, opět na Rally Malajsie udával tón. Na prvních pěti rychlostních zkouškách 

v sobotu kolem města Johor Bahru sváděl ve vedru nejprve souboj s druhou posádkou 

týmu ŠKODA MRF Fabian Kreim/Frank Christian. Pak se ale novopečení němečtí mistři 

dopustili chyby a po technickém problému nemohli jet dál. V neděli se ovšem Kreim na 

bahnité tratě vrátil, pěti nejrychlejšími časy ve finálovém dnu si nakonec zajistil třetí 

místo, a tedy páté umístění na stupních vítězů v APRC při své premiérové sezóně na 

šotolině. 

 

Na nejvyšším stupni ale stál při vyhlašování vítězů popáté v roce 2016 expert na APRC 

Gaurav Gill. „I když jsme nakonec suverénně vyhráli, byla to tvrdá práce. Na Rally 

Malajsie se bojuje nejen s konkurencí, ale také s těžkými podmínkami na rally samotné. 

Ale náš tým ŠKODA MRF opět odvedl super práci,“ dodal Gill a radoval se z mistrovského 

titulu získaného již v předposlední soutěži šampionátu: „Je to sen, že jsem podruhé po 

roce 2013 získal titul v APRC. Tehdy jsem vyhrál s vozem FABIA SUPER 2000, tentokrát s 

vozem FABIA R5 – vozy značky ŠKODA jsou prostě dobré. Už se velice těším na finále 
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sezóny v mé vlasti Indii, kde budu moct nastoupit jako šampion.“ ŠKODA má popáté za 

sebou nejlepšího jezdce APRC. Předtím zde triumfovali Chris Atkinson (2012), Gill (2013), 

tovární jezdci Jan Kopecký (2014) a Pontus Tidemand (2015), kteří se o tomto víkendu 

současně s Rally Malajsie zúčastnili podniku FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) ve 

Velké Británii.  

 

Také v klasifikaci konstruktérů v APRC ŠKODA jasně vede před další značkou - Subaru. 

Na opětovném zisku titulu má svůj podíl také 24letý talentovaný jezdec Fabian Kreim a 

jeho spolujezdec Frank Christian. „Ze zisku titulu pro značku ŠKODA máme obrovskou 

radost. Gratulujeme Gauravu Gillovi, který si mistrovský titul zasloužil vynikajícím 

výkonem. V letošním roce jsem se v APRC naučil neuvěřitelně hodně o jízdě na šotolině, 

což pro mne byla naprostá novinka.“ Kreim se může radost z druhého místa v celkové 

klasifikaci APRC.  

 

Číslo pro Rally Malajsie: 14 

 

Vůz ŠKODA Fabia R5 dominoval i na pátém podniku sezóny v APRC. Na programu Rally 

Malajsie bylo 14 rychlostních zkoušek v délce 230 kilometrů, na žádném z úseků nebyl 

tento špičkový soutěžní speciál poražen. Vítěz Gaurav Gill zajel nejrychlejší čas na osmi 

úsecích, jeho týmový kolega Fabian Kreim byl nejrychlejší šestkrát. 

 

 

FIA Asijsko-pacifické mistrovství v rally (APRC) 

 

Soutěž     Datum 

Rally of Whangarei – Nový Zéland 29.04.–01.05.2016 

Rally Queensland – Austrálie  18.06.–19.06.2016 

Rally Zhangye – Čína   05.08.–07.08.2016 

Rally Hokkaido – Japonsko  23.09.–25.09.2016 

Malaysian Rally – Malajsie  28.10.–30.10.2016 

Rally of India – Indie   03.12.–05.12.2016 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Kommunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 
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ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na APRC rally v Malajsii 

Bezchybná bilance: Gaurav Gill rozhodl pro sebe 

všech pět soutěží sezóny v APRC. V Malajsii ho 

navigoval opět Glenn Macneall. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na APRC rally v Malajsii 

Fabian Kreim/Frank Christian si po technických 

problémech vybojovali své páté umístění na 

stupních vítězů ve své první sezóně v APRC.  

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ 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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