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APRC Indická rally: Gill vyhrál, s druhým místem 
Veibyho získal tým MRF ŠKODA dvojité vítězství 
 
› Gaurav Gill zvítězil v Indické rally a získal svůj třetí titul ve FIA Asijsko-Pacifickém 

šampionátu (APRC) 
› Týmový kolega Ole Christian Veiby se s vozem ŠKODA FABIA R5 po potížích 

s převodovkou probojoval zpět na druhé místo 
› ŠKODA vyhrála v kategoriích výrobců, týmů, jezdců a spolujezdců 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek řekl: „Gratuluji Gauravu k zisku všech tří titulů 

s vozem ŠKODA FABIA.“ 
 
Chikmagalur/Indie, 26. listopadu 2017 – V letošní napínavé sezóně FIA Asijsko-Pacifického 
šampionátu (APRC) vyhrála ŠKODA všechny tituly. Tituly výrobců a týmů získala již před 
posledním kolem ročníku 2017. Gaurav Gill (IND) se spolujezdcem Stéphane Prévotem (B) 
vybojovali po vítězství v Indické rally v šampionátu APRC tituly pro jezdce a spolujezdce. 
Jejich týmoví kolegové Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjærmoen (N/N) se po potížích 
s převodovkou v první etapě fantastickou jízdou s vozem ŠKODA FABIA R5 probojovali na 
druhé místo. Gill zvítězil v šampionátu APRC potřetí, v roce 2013 byl úspěšný za volantem 
vozu ŠKODA FABIA S2000, v sezónách 2016 a 2017 řídil vůz ŠKODA FABIA R5. 
 
„V letošním roce jsem jel Korsickou rally, které se přezdívá rally deseti tisíce zatáček. Indická rally 
by se potom musela přezdívat rally miliónu zatáček,“ zdůrazňoval Ole Christian Veiby na startu 
Indické rally, která je posledním kolem letošního FIA Asijsko-Pacifického šampionátu (APRC). Jeho 
úkol byl jasný: aby Veiby vyhrál, musel by získat o sedm bodů více než jeho kolega v týmu MRF 
ŠKODA Gaurav Gill, který do Indické rally přicházel na prvním místě v celkovém hodnocení. „Tato 
rally je velmi náročná, když budete v nájezdu do zatáčky jen o trochu delší, znamená to konec,“ 
vysvětloval šampión APRC Gaurav Gill. Boj o vítězství v letošním ročníku šampionátu začal před 
více než deseti tisíci nadšenými fanoušky rally první zkouškou ve škole v Amber Valey. Gill byl 
o minimálních 0,2 sekundy rychlejší než Veiby a vše naznačovalo, že v indické džungli půjde 
o napínavý souboj. 
 
Očekávání epického klání ale vzalo za své hned na druhé rychlostní zkoušce mezi kávovými 
plantážemi v okolí města Chikmagalur v jihozápadní části Indie, na níž musela posádka Ole 
Christian Veiby a Stig Rune Skjærmoen náhle zpomalit. Pro Veibyho to byla hořkost s příchutí 
kávy, protože musel následujících šest rychlostních zkoušek dokončit s převodovkou, která v jeho 
voze ŠKODA FABIA R5 na konci umožnila jet pouze na třetí rychlostní stupeň. „Na druhé rychlostní 
zkoušce se najednou ozval divný zvuk a já ztratil pohon předních kol. Poté jsem mohl jet pouze na 
třetí rychlostní stupeň. Zatímco já držel řadicí pákou zařazený převod, spolujezdec Stig mi ovládal 
ruční brzdu. Několikrát jsme se přetočili, a protože jsme neměli zpátečku, mohli jsme jet dál pouze 
s pomocí diváků, kteří nás vytlačili na trať,“ řekl vyčerpaný Veiby. 
 
Díky robustní konstrukci vozu ŠKODA FABIA R5 byl schopen dojet v poledne do servisní zóny 
v Chikmagaluru. Mechanici týmu MRF ŠKODA ukázali své schopnosti tím, že zvládli vyměnit 
převodovku a spojku během přibližně 20 minut, a Veiby tak zůstal v soutěži. „Skvělá týmová práce. 
Stále jsem v soutěži,“ řekl motivovaný Veiby a v následujících devíti rychlostních zkouškách zajel 
osm nejrychlejších časů. Tím se posunul ze čtvrté na druhou pozici. 
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„Je mi líto O. C., nechtěl jsem zvítězit tímto způsobem. Je to ale náročná a dlouhá rally a já dovezl 
vůz do cíle v jednom kuse,“ sdělil Gaurav Gill , který byl po sobotě v jasném vedení. Během 
závěrečného dne si bezchybnou jízdou a vítězstvím v Indické rally zajistil před nadšeně fandícími 
diváky v Chikmagaluru titul v šampionátu APRC. „Moc jsem chtěl bojovat o titul až do protnutí 
cílové pásky, ale na rychlostních zkouškách jsem mohl pouze zajíždět nejrychlejší časy. Během 
tohoto šampionátu jsem se toho moc naučil,“ komentoval své vystoupení Ole Christian Veiby. 
 
ŠKODA má za sebou v prestižním Asijsko-Pacifickém šampionátu zcela jedinečné úspěchy. Od 
roku 2012 zde každý celkový vítěz jel s vozem ŠKODA. V prvních třech letech vítězové řídili 
atmosféricky plněné vozy ŠKODA FABIA S2000, česká značka na tento hattrick letos navázala ve 
své kategorii třetím vítězstvím v řadě s přeplňovaným vozem ŠKODA FABIA R5. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek s potěšením komentoval: „Gratuluji Gauravu k zisku 
všech tří titulů s vozem ŠKODA FABIA. Jeho přístup a rychlost jsou v tomto šampionátu příkladem 
pro ostatní. Během celé sezóny O. C. Veiby ukazoval svoji rychlost a talent. Bez smůly, která jej 
potkala v Japonsku a Indii, by měl více šancí stát se šampiónem.“ 
 
Celkové výsledky APRC Indické rally6. kolo FIA Asia-Pacific Rally Championship (APRC) 
 

1. Gill/Prévot (IND/B), ŠKODA FABIA R5, 3:20.19,8 h 
2. Veiby/Skjarmœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, + 17.38,4 min 
3. Sharfaz/Akhry, (SRL/SRL), VW Polo, + 49.57,6 min 
4. Sumit/Nitin (USA/IND), Mitsubishi Lancer Evo VII, + 1:01.42,8 h 

 
Číslo dne: 20 
Za přibližně 20 minut vyměnili mechanici týmu MRF ŠKODA převodovku a spojku na voze  
O. C. Veibyho.   

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.as


TISKOVÁ ZPRÁVA 
  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 3 z 4 

ŠKODA Media Services  
skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

 

 
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 (zrušeno)   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 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Indické rally (APRC) 
Gaurav Gill (MRF ŠKODA FABIA R5) z Indie získal 
potřetí titul mistra šampionátu APRC. Navigoval ho 
belgický spolujezdec Stéphane Prévot 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Indické rally (APRC) 
Ole Christian Veiby a spolujezdec Stig Rune 
Skjærmoen z Norska se po potížích s převodovkou 
v první etapě vrátili s vozem ŠKODA FABIA R5 
týmu MRF ŠKODA na druhé místo v Indické rally 
 
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 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 poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa celkem 
deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA 
FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja 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 
nastupují tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho dvojice Kopecký/Dresler po třech titulech za sebou opět bojuje 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, KAROQ, 

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, v Alžírsku 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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