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Polská rally: Tidemand/Andersson chtějí pokračovat 
ve vítězném tažení značky ŠKODA ve WRC 2 
 

› Úspěšná posádka ŠKODA chce získat své páté vítězství v letošní sezoně v kategorii WRC 2 

› ŠKODA v sezoně 2017 vyhrála v mistrovství světa kategorie WRC 2 všechny soutěže 

a vítězství v Polské rally by bylo 11. v řadě od října 2016 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Pontus a Jonas mohou udělat velký krok 

směrem k vítězství v mistrovství světa kategorie WRC 2 v sezóně 2017“ 

 

Mladá Boleslav, 28. června 2017 – Pontus Tidemand a Jonas Andersson dominují kategorii 

WRC 2 mistrovství světa v rally. V letošní sezoně se účastnili čtyř podniků a všechny 

vyhráli, to mluví samo za sebe. Pokud by se jim podařilo zvítězit také v Polské rally, která se 

koná od 29. června do 2. července, měli by významně nakročeno k vítězství v letošním 

šampionátu mistrovství světa kategorie WRC 2. Pro tým ŠKODA Motorsport by další úspěch 

znamenal sérii celkem 11 vítězství v kategorii WRC 2 v řadě, která začala Španělskou rally 

RACC v Katalánsku v říjnu 2016. 

 

„V Polsku mohou Pontus spolu s Jonasem udělat velký krok směrem ke kýženému vítězství 

v mistrovství světa 2017 kategorie WRC 2,“ říká šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. Každý 

účastník kategorie WRC 2 může do celkového hodnocení přinést pouze šest výsledků 

v jednotlivých soutěžích. Tidemand/Andersson již nasbírali 100 bodů ve čtyřech rally, což je 

nejlepší možný výsledek. Z hlediska počtu nasazených vozů bude na Polské rally v kategorii 

WRC 2 nejvíce zastoupenou značkou ŠKODA se šesti vozy FABIA R5. „Jsme potěšeni, že stále 

více týmů věří rychlosti a spolehlivosti našeho vozu ŠKODA FABIA R5. Dosud jsme zákazníkům po 

celém světě dodali již více než 140 vozů,“ dodává Hrabánek. 

 

Polská rally je rozdělena do 23 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 326 kilometrů. Pojede se na 

rychlém asfaltovém a písčitém povrchu v malebném dovolenkovém regionu Mazurských jezer 

na severu Polska. Rally odstartuje ve čtvrtek 29. června v 16 hodin ve městě Mikolajki, kde v neděli 

2. července ve 14:30 skončí. Vedle servisní zóny je připravena speciální rychlostní zkouška, která 

se pojede třikrát po sobě.  

 

„V letošním roce jsem získal mnoho zkušeností na šotolinových površích,“ říká jezdec týmu ŠKODA 

Pontus Tidemand. „Ale nadcházející Polská rally je velmi speciální – je to jedna z nejrychlejších 

rally. V minulém roce jsem v Polsku získal mnoho zkušeností a skončil jsem na sedmém místě, 

nyní pomýšlím na vítězství,“ shrnuje Tidemand. 

 

Pontus Tidemand se svým spolujezdcem Jonasem Anderssonem zahájili svoji vítěznou misi 

v sezoně 2017 na Švédské rally, když suverénním stylem vyhráli domácí soutěž na sněhu. Náročné 

šotolinové rally v Mexiku a Argentině byly svědkem dalšího vynikajícího výkonu švédské dvojice. 

V Portugalsku měli zasloužené štěstí a se svým vozem ŠKODA FABIA R5 zvítězili v další vzrušující 

soutěži. V Polsku bude tovární tým ŠKODA bude opět čelit silné konkurenci v podobě mladé norské 

posádky Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn, kteří pojedou s privátně nasazeným vozem 

ŠKODA FABIA R5.  
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Až dosud ŠKODA vyhrála v rámci kategorie WRC 2 v deseti po sobě jdoucích rally. Tato vítězná 

série začala ve Španělské rally RACC v Katalánsku v říjnu 2016. V posledních 18 podnicích 

WRC 2 zvítězil český výrobce v 17 z nich. 

 

Věděli jste, že... 

 

...Polská rally se poprvé konala v roce 1921 a je jednou z nejstarších stále existujících rally? 

 

...Polská rally byla součástí již úvodní sezony mistrovství světa v roce 1973 a byly v ní klasifikovány 

pouze tři týmy? 

 

...se Polská rally vrátila do WRC pouze v sezoně 2009 a poté byla opět stažena z kalendáře? 

 

...se Polská rally opět vrátila v roce 2014 a nyní je společně s Finskou rally jedním z nejrychlejších 

podniků mistrovství světa? 

 

Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017: 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 

Švédská rally   09.02.–12.02.2017 

Mexická rally   09.03.–12.03.2017 

Rallye de France    06.04.–09.04.2017 

Argentinská rally   27.04.–30.04.2017 

Portugalská rally   18.05.–21.05.2017 

Italská rally na Sardinii  08.06.–11.06.2017 

Polská rally   29.06.–02.07.2017 

Finská rally   27.07.–30.07.2017 

Německá rally   17.08.–20.08.2017 

Španělská rally   05.10.–08.10.2017 

Rally Great Britain  26.10.–29.10.2017 

Australská rally   16.11.–20.11.2017 

 

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 Polské rally 

Pontus Tidemand a Jonas Andersson chtějí s vozem 

ŠKODA FABIA R5 učinit další důležitý krok směrem k titulu 

mistra světa v kategorii WRC 2. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Polské rally 

Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem 

Anderssonem (ŠKODA FABIA R5) se čtyřmi vítězstvími 

v řadě dominují kategorii WRC 2.  

 

 

 

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). 
 

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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