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APRC National Capital Rally Canberra: Ole 
Christian Veiby vyhrál před Gauravem Gillem pro 
tým MRF ŠKODA 
 

› Tým MRF ŠKODA slaví letošní druhé dvojité vítězství v Asijsko-pacifickém šampionátu 

APRC (FIA Asia Pacific Rally Championship) 

› Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn překonali dvojnásobné vítěze šampionátu APRC 

Gaurava Gilla se spolujezcem Stéphanem Prévotem 

› Vozy ŠKODA FABIA R5 týmu MRF vedly od startu do cíle 

 

Canberra/Austrálie, 28. května 2017 – Druhá rally Asijsko-pacifického šampionátu v letošním 

roce a opět stejný scénář: posádky týmu MRF ŠKODA Ole Christian Veiby/Stig Rune 

Skjaermœn (N/N) a Gaurav Gill/Stéphane Prévot (IND/B) bojovali od začátku soutěže 

o vítězství. Již během prvního dne si posádky týmu MRF vyměnily několikrát pozice. Od 

druhé etapy se OC Veiby svému protivníkovi vzdálil a dojel si pro své první vítězství 

v Asijsko-pacifickém šampionátu (APRC).  

 

Druhé kolo Asijsko-pacifického šampionátu APRC (FIA Asia-Pacific Rally Championship) v sezóně 

2017 se konalo v okolí hlavního města Austrálie Canberry, přibližně 300 kilometrů severozápadně 

od Sydney. Pro tým MRF ŠKODA, stejně jako pro Gaurava Gilla a Ole Christiana Veibyho, byla 

účast na této rally novou zkušeností. V minulosti se totiž australská rally jela v Queenslandu. Její 

přesunutí do Canberry tedy zajistilo, že byla pro každého z pilotů novinkou bez možnosti čerpat 

z předchozích zkušeností. 

 

ŠKODA FABIA R5 byla ale jako vždy dokonale připravena pro souboj obou pilotů v neznámém 

prostředí a na neznámých tratích. Úřadující šampion Gaurav Gill byl nejrychlejší v úvodní zkoušce, 

avšak Ole Christian Veiby zajel nejrychlejší čas hned ve druhém měřeném úseku. Vedení si 

několikrát vyměnili, nakonec první den Gill zajel čtyři nejrychlejší časy a Veiby tři. V cíli první etapy 

byl ale první Veiby s minimálním náskokem jedenácti sekund. Gill měl během prvního dne malou 

netěsnost v mezichladiči stlačeného vzduchu, což mu zřejmě ubíralo trochu výkonu, také nebyl 

zcela spokojený s nastavením svého vozu. Veiby ale byl opravdu šťastný: „Musím říci, že dnešek 

byl skutečně senzační a moc jsem si ho užil. Vše sice nebylo ideální, na konci etapy jsem měl malý 

defekt, ale jinak šlo všechno skvěle.“ 

 

Gaurav Gill se spolujezdcem Stéphanem Prévotem provedli na svém voze ŠKODA FABIA R5 

několik změn v nastavení, nicméně nebyly to změny správným směrem, takže nebyli schopni 

bojovat o vítězství. Na zbývajících pěti rychlostních zkouškách (speciální zkouška číslo 13 byla 

z důvodu zničené trati po nepříznivém počasí zrušena) zajela posádka Ole Christian Veiby/Stig 

Rune Skjaermœn tři nejrychlejší časy a vyhrála svoji první rally šampionátu APRC. 

 

V cíli v Canbeře slavil Ole Christian Veiby vítězství: „Po naší smůle během první rallye APRC na 

Novém Zélandu jsem rád, že se nám podařilo v Austrálii zvítězit. Děkuji týmu MRF, že mi připravili 

tak fantastický vůz, jakým je ŠKODA FABIA R5. Jela spolehlivě a fungovala jako hodinky,“ dodává 

Veiby. 
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Po dvou kolech šampionátu APRC vede Ole Christian Veiby v celkovém pořadí nad svým týmovým 

kolegou Gauravem Gillem. Z logistických důvodů se nebude konat plánovaná třetí rallye 

šampionátu APRC v Číně. Třetím podnikem tak bude srpnová rallye v okolí malajsijského města 

Johor Bahru. 

 

Celkové výsledky National Capital Rally v Austrálii, 2. soutěž šampionátu FIA Asia-Pacific 

Championship (APRC) 

 

1. Veiby/Skjarmœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, +2:15:11.2 h 

2. Gill/Prévot (IND/B), ŠKODA FABIA R5, +0:49.3 min 

3. Ketomaa/Mannisenmäki, (FIN/FIN), Mitsubishi Mirage AP4, +2:05.6 min 

4. Blomberg/Andersson (S/S), Mitsubishi Mirage AP4, +14:19.0 min 

5. Markovic/Feaver (AUS/AUS), Subaru Impreza WRX STi, +15:36.6 min 

6. Clarke/Preston (AUS/AUS), Mitsubishi Lancer Evo IX, +17:33.7 min 

 

Průběžné výsledky šampionátu APRC po dvou kolech 

 

1. Veiby (N), ŠKODA, 70 bodů 

2. Gill (IND), ŠKODA, 68 bodů 

3. Blomberg (S), Mitsubishi, 44 bodů 

4. Ketomaa (FIN), Mitsubishi, 30 bodů 

 

Číslo dne: 11 
ŠKODA FABIA R5 v roce 2017 vyhrála všechny podniky World Rally Championship/WRC 2 
(6), českého šampionátu MČR (3) a Asijsko-pacifického šampionátu ACPR (2), kterých se 
zúčastnila. Je jich celkem 11. 

 

Kalendář FIA APRC pro rok 2017: 

 

Soutěž     Datum 

     

Rally Whangarei – Nový Zéland  28.04.–30.04.2017 

Rally Canberra – Austrálie  26.05.–28.05.2017 

China Rally nebude konat APRC 07.07–09.07.2017 

Malajsijská rally    11.08.–13.08.2017 

Rally Hokkaido – Japonsko  15.09.–17.09.2017 

Indická rally    24.11.–26.11.2017 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na National Capital Rally Canberra 

2017 

Ole Christian Veiby (vpravo) a spolujezdec Stig 

Rune Skjaermœn oslavují s vozem MRF ŠKODA 

FABIA R5 vítězství. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na National Capital Rally Canberra 

2017 

Posádka Ole Christian Veiby/Stig Rune 

Skjaermœn vyhrála s vozem MRF ŠKODA FABIA 

R5 svoji první APRC Rally. 

 

 

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 byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i 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.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa 
celkem deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba (PRY) a Gaurav Gill (IND) vyhráli s vítězným 
vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja 
(QAT) triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován 
1. dubna 2015.  Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů. V roce 2017 
nastoupí tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) a Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) do 
vybraných soutěží FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho bude dvojice Kopecký/Dresler po dvou titulech za 
sebou opět bojovat o první místo v českém mistrovství v rally (MČR). 

 

  

http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/SP_7714.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/SP_7712.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/SP_7714.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/SP_7712.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Stránka 4 z 4 

ŠKODA Media Services  

skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

 

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 2016 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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