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Mexická rally: Pontus Tidemand z týmu ŠKODA 
Motorsport dominuje kategorii WRC 2 
 
› Po druhém dni Mexické rally zůstává posádka úřadujících mistrů světa Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson s vozem ŠKODA FABIA R5 v jednoznačném vedení kategorie 
WRC 2  

› Týmoví kolegové Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen museli po nárazu do kamene 
odstoupit, podle předpisů Rally 2 ale pojedou dále s cílem sbírat cenné body do 
šampionátu 

› Pontus Tidemand za volantem vozu ŠKODA FABIA R5 vyhrál všech deset rychlostních 
zkoušek 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Pontus jede jako skutečný mistr světa. Je mi 
líto Kalleho, ale může jet dál, aby získal cenné zkušenosti a body do hodnocení 
mistrovství světa.“ 

 
León/Mexiko, 9. března 2018 – Na obtížných a náročných šotolinových tratích Mexické rally 
(Rally Guanajuato Mexico) jsou Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem 
(S/S) nepřekonatelní. Během prvních dvou dnů třetího podniku mistrovství světa sezóny 
2018 zvítězila tato posádka s vozem ŠKODA FABIA R5 ve všech deseti rychlostních 
zkouškách a dominuje kategorii WRC 2 s náskokem 3 minut a 7 sekund. V celkovém pořadí 
pak posádka na celkové 8. pozici. Jejich týmoví kolegové Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen 
(FIN/FIN) trefili po dopadu v jednom ze skoků druhé rychlostní zkoušky kámen, prorazili jím 
chladič svého vozu ŠKODA FABIA R5 a byli nuceni ze soutěže odstoupit. Mechanikům týmu 
ŠKODA Motorsport se naštěstí podařilo úspěšně vůz opravit. Nejmladší jezdec startovního 
pole se proto může podle předpisů Rally 2 během třetího dne soutěže do boje o body vrátit.  
 
Obě tovární posádky týmu ŠKODA Motorsport do Mexické rally odstartovaly skvěle. Již ve čtvrteční 
úvodní zkoušce v ulicích města Guanajuato, zapsaného do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO, zajel Pontus Tidemand nejrychlejší čas. Hned za ním skončil jeho 17letý týmový kolega 
Kalle Rovanperä. Zatímco Tidemand pokračoval nejrychlejším časem své kategorie i v úvodní 
páteční šotolinové rychlostní zkoušce, k mladému Finovi se štěstí obrátilo zády. „V místě dopadu 
na jednom ze skoků byl uprostřed trati velký kámen. Bohužel jsem se mu nemohl vyhnout, a tento 
kámen prorazil chladič vozu,“ vysvětluje Rovanperä. Jeho vůz ŠKODA FABIA R5 byl přepraven do 
servisní zóny ve městě León, kde ho mechanici týmu ŠKODA opravili. Díky tomu se Rovanperä 
může, stejně jako další jeho soupeři ve třídě WRC 2, vrátit třetí den do soutěže. 
 
Mezitím Pontus Tidemand pokračoval ve vítězném tažení a svojí kontrolovanou a bezchybnou 
jízdou zajížděl jeden nejrychlejší čas za druhým. „Žádné dramatické okamžiky. Krásné rychlostní 
zkoušky, trochu kluzké, ale i na nich auto sedí velmi dobře. Celý den jsem si opravdu užil,“ 
komentuje s odstupem. Na konci druhého dne vede úřadující mistr světa WRC 2 ve své kategorii o 
3 minuty a 7 sekund. Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek je jeho výkonem nadšený: „Pontus 
jede jako skutečný mistr světa, vše má dokonale pod kontrolou. Je mi líto Kalleho. Je opravdu 
škoda, že se nemohl zúčastnit všech pátečních rychlostních zkoušek a získávat tak potřebné 
zkušenosti. Ale naštěstí se může do soutěže vrátit v sobotu a doufejme, že se mu podaří posbírat 
nějaké body do mistrovství světa kategorie WRC 2.“ 
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V sobotu a v neděli (10. a 11. března) čeká během Mexické rally na posádky dalších 186,81 
měřených kilometrů rozdělených do dvanácti rychlostních zkoušek, včetně závěrečné power stage 
(speciálně bodované rychlostní zkoušky) Las Minas. Vítěz bude vyhlášen v neděli ve 14:30 
místního času. Centrem Mexické rally je město León, což je páté největší město Mexika, situované 
přibližně 400 kilometrů severozápadně od hlavního města Mexico City. 
 
Průběžné pořadí Mexické rally po 2. dni (WRC 2) 
 

1. Tidemand/Andersson (S/S), ŠKODA FABIA R5, 1:53.01,0 h 
2. Greensmith/Parry (GB/GB), Ford Fiesta R5, +3.07,4 min 
3. Heller/Olmos (RCH/RA), Ford Fiesta R5, +7.28,2 min 
4. Bulacia Wilkinson/Mussano (BOL/RA), Ford Fiesta R5, +7.35,9 min 

 
Číslo dne: 10 
Tovární jezdec týmu ŠKODA Motorsport Pontus Tidemand vyhrál všech deset rychlostních 
zkoušek, které se během Mexické rally jely ve čtvrtek a v pátek.  
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–28.01.2018 
Švédsko    15.02.–18.02.2018 
Mexiko    08.03.–11.03.2018 
Francie    05.04.–08.04.2018 
Argentina   26.04.–29.04.2018 
Portugalsko   17.05.–20.05.2018 
Itálie    07.06.–10.06.2018 
Finsko    26.07.–29.07.2018 
Německo   16.08.–19.08.2018 
Turecko    13.09.–16.09.2018 
Velká Británie   04.10.–07.10.2018 
Španělsko   25.10.–28.10.2018 
Austrálie    15.11.–18.11.2018 
 
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 Mexické rally 2018 
Během prvních dvou dnů zajela posádka Pontus 
Tidemand/Jonas Andersson (S/S) s vozem ŠKODA 
FABIA R5 všech deset nejrychlejších časů, a má 
tak komfortní vedení v kategorii WRC 2 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Mexické rally 2018 
Kalle Rovanperä (vpravo) se spolujezdcem Jonnem 
Halttunenem (FIN/FIN) museli se svým vozem 
ŠKODA FABIA R5 po nárazu do kamene odstoupit. 
Do třetího podniku letošní sezóny mistrovství světa 
se vrátí ve třetím dni 
 
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.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 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. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci 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-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
 
 
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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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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