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Šesté vítězství v sezóně APRC: Šampion Gill  

a značka ŠKODA slaví při triumfu v Indii 
 

› Šest rally, šest vítězství: Gaurav Gill zakončil úspěchem na domácím podniku 

bezchybnou bilanci této sezóny pro značku ŠKODA ve FIA Asijsko-pacifickém 

mistrovství v rally (APRC)  

› Glenn Macneall si zajistil titul pro spolujezdce – pátý triumf značky ŠKODA  

   po sobě také v hodnocení značek a spolujezdců APRC 

› Michal Hrabánek: „Krásnější závěr našeho úspěšného rallyového roku 2016 

jsme si nemohli přát“ 

 

Chikmagalur/Indie, 5. prosince 2016 – Perfektní závěr grandiózního rallyového 

roku 2016 pro značku ŠKODA: místní matador Gaurav Gill dosáhl v Indii 

oslavovaného domácího vítězství při finále sezóny FIA Asijsko-pacifického 

mistrovství v rally (APRC). Tři dny po svých 35. narozeninách završil nový 

šampion APRC vítězstvím na Indické rally svou bezchybnou bilanci šesti 

vítězství v šesti podnicích sezóny. Nejnovějším úspěchem s vítězným vozem 

ŠKODA FABIA R5 navíc věnoval svému navigátorovi Glennu Macneallovi titul pro 

spolujezdce v APRC. V hodnocení značek a jezdců APRC měla ŠKODA pátý titul 

po sobě jistý již před poslední rally sezóny. 

 

„Krásnější závěr našeho úspěšného rallyového roku 2016 jsme si nemohli přát. V pátek 

převzali Esapekka Lappi a Janne Ferm ve Vídni své trofeje jako mistři světa v rally. O tři 

dny později vystoupili Gaurav Gill a Glenn Macneall před tisíci fanoušků i na poslední rally 

sezóny, v tak důležitém asijsko-pacifickém prostoru, na nejvyšší příčku stupňů vítězů a 

mohli se nechat oslavovat jako šampioni APRC. Byla to skutečně nejlepší reklama pro 

značku ŠKODA,“ bilancoval šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek.  

 

Tisíce fanoušků sledovaly indického národního rallyového hrdinu Gilla u tratí vedoucích 

přes kávové plantáže. Na jediné zkoušce v sobotu se ovšem nejdříve ujali vedení týmoví 

kolegové z týmu ŠKODA MRF Fabian Kreim/Frank Christian. Napínavý duel posádek vozů 

ŠKODA ovšem v neděli trval jen do čtvrté rychlostní zkoušky, kde němečtí šampioni kvůli 

poškození zavěšení kola nedojeli do cíle. Pak už Gill neměl konkurenci a vyhrál všech 

dvanáct zkoušek druhého dne. V pondělí se Kreim do rally vrátil a díky třem 

nejrychlejším časům z posledních čtyř zkoušek si nakonec zajistil celkové páté místo. 

Oslavovaným vítězem po 225 měřených kilometrech byl ale Gaurav Gill. 

 

„Toto vítězství v mé domovině korunuje úžasný rok 2016. Děkuji především mému týmu 

ŠKODA MRF, který vždy odváděl perfektní práci. Jen tak jsem mohl podruhé po roce 

2013 získat titul v APRC,“ řekl Gill. Vedle triumfu v APRC vyhrál Gustavo Saba pro značku 

ŠKODA také kontinentální mistrovství Jižní Ameriky. Násir Al-Attíja triumfoval v Middle 

East Rally Championship (MERC) rovněž s vozem ŠKODA FABIA R5 a k tomu si piloti 

s vozy ŠKODA FABIA R5 připsali dalších devět národních titulů. Vrcholem byl ale 

bezpochyby historický triumf ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) posádky 
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Lappi/Ferm s vozem FABIA R5. Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších ve 115leté 

historii ŠKODA Motorsport. 

 

 

Číslo pro Indickou rally: 17 

 

17 rychlostních zkoušek, 17 nejrychlejších časů: Vůz ŠKODA FABIA R5 ukončil sezónu 

v APRC bezchybnou bilancí. Stejně jako při obou posledních rally tohoto kontinentálního 

mistrovství v Malajsii a v Japonsku před sebe oba piloti s tímto špičkovým speciálem ani 

na jedné rychlostní zkoušce Indické rally konkurenci nepustili. Vítěz Gill zajel 13 

nejrychlejších časů, Fabian Kreim kraloval časové listině čtyřikrát. 

 

 

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, Kommunikation Motorsport 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na APRC rally v Indii 

Gaurav Gill završil ve své indické domovině 

bezchybnou bilanci šesti vítězství v šesti podnicích 

APRC tohoto roku. Jeho kmenový spolujezdec Glenn 

Macneall k tomu získal titul pro spolujezdce. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na APRC rally v Indii 

Gaurav Gill se po roce 2013 stal podruhé šampionem 

v APRC.  

 

 

 

 

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 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 koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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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