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Mexická rally: Tidemand zvítězil ve WRC 2 a je v čele 
mistrovství světa; Rovanperä podal skvělý výkon 
 
› Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem vítězstvím v Mexické rally 

převzali s vozem ŠKODA FABIA R5 průběžné vedení mistrovství světa v kategorii WRC 2  
› Úřadující mistr světa Tidemand vyhrál svoji 9. rally a je tak nejúspěšnějším jezdcem 

kategorie WRC 2 
› Týmoví kolegové Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen podali v Mexiku vynikající výkon, když 

ve své kategorii zaznamenali na náročných šotolinových zkouškách pět nejrychlejších 
časů 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Gratulace Pontusovi i Kallemu, že na všech 
zkouškách Mexické rally zajeli v kategorii WRC 2 nejrychlejší časy a potvrdili tak rychlost 
a spolehlivost vozu ŠKODA FABIA R5.“ 

 
León/Mexiko, 12. března 2018 – Tovární posádka týmu ŠKODA ve složení Pontus 
Tidemand/Jonas Andersson (S/S) zcela dominantním způsobem zvítězila s vozem ŠKODA 
FABIA R5 v kategorii WRC 2 Mexickou rally (Rally Guanajuato Mexico) a dojela na 7. místě 
celkové klasifikace. Tento triumf byl devátým vítězstvím Pontuse Tidemanda v kategorii 
WRC 2 mistrovství světa a posunul jej v dané kategorii do průběžného vedení 
letošního šampionátu. Jeho týmoví kolegové Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (FIN/FIN) 
se po odstoupení na druhé rychlostní zkoušce mohli podle regulí Rally 2 zúčastnit 
sobotních a nedělních rychlostních zkoušek. Během těchto dvou dnů zajeli pět 
nejrychlejších časů, skončili na 5. místě v kategorii WRC 2 a získali tak první body do 
hodnocení mistrovství světa. 
 
Úřadující mistři světa kategorie WRC 2 Pontus Tidemand a Jonas Andersson s vozem ŠKODA 
FABIA R5 prokázali na náročných šotolinových zkouškách třetího kola letošní sezóny v Mexické 
rally rychlost a spolehlivost. Bezchybnou jízdou vedli od startu až do cíle a na celkem 22 
rychlostních zkouškách zajeli v 17 případech nejrychlejší čas. Tím zopakovali své vítězství 
z minulého roku. 
 
Jejich ŠKODA FABIA R5 byla na náročné podmínky v Mexiku skvěle připravena. Závodní motory 
se musely vypořádat s teplotami nad 30 stupňů Celsia a současně také s extrémními nadmořskými 
výškami. Nejvyšší místo celé rally se nacházelo 2737 metrů nad mořem. Základem úspěchu proto 
bylo zvolení správné mapy řídicí jednotky motoru, protože řídký vzduch v těchto výškách znamená 
snížení výkonu o více než 20 procent. Zatímco mnoho jiných týmů se s náročnými podmínkami 
trápilo, vozy ŠKODA FABIA R5 šlapaly doslova jako hodinky. Vítězstvím se švédská posádka 
dostala také do čela průběžného pořadí v kategorii WRC 2 mistrovství světa. Pontus Tidemand se 
již zúčastnil 24 rally v kategorii WRC 2 a z tohoto počtu dokončil 19 z nich na stupních vítězů 
a v devíti zvítězil. Tím je celkově nejúspěšnějším jezdcem kategorie WRC 2. 
 
V neděli, která byla posledním dnem rally, zajel Tidemand další dva nejrychlejší časy. Celkem tak 
zvítězil v 17 rychlostních zkouškách, k nimž přidal pět nejrychlejší časů jeho týmový kolega Kalle 
Rovanperä. „Musím celému týmu poděkovat za vynikající podporu. Má ŠKODA FABIA R5 byla 
opravdu fantastická a její řízení bylo na těchto šotolinových cestách skutečným potěšením,“ řekl 
v cíli Tidemand. 
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Jeho týmoví kolegové Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen mohli podle regulí Rally 2 v sobotu 
a v neděli znovu nastoupit do soutěže poté, co ve druhé rychlostní zkoušce trefili kámen na trati 
a odstoupili.  
 
Kalle Rovanperä byl nadšený z toho, že dokončil svoji první rally v pozici továrního pilota ŠKODA 
a zajel přitom na pěti zkouškách nejrychlejší časy. „Je škoda, že jsme na druhé zkoušce měli tento 
incident, ale jsem rád, že se týmu podařilo můj vůz opravit tak dobře, že jsem mohl v sobotu 
a v neděli opět nastoupit do soutěže a získávat tak cenné zkušenosti v mistrovství světa. V dalších 
podnicích šampionátu budu těžit ze zkušeností, které jsem získal zde v Mexiku,“ komentoval svůj 
výkon 17letý Rovanperä. 
 
„Gratulace Pontusovi i Kallemu, že na všech zkouškách Mexické rally zajeli v kategorii WRC 2 
nejrychlejší časy a potvrdili tak rychlost a spolehlivost vozu ŠKODA FABIA R5,“ shrnuje účast týmu 
šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek na stupních vítězů Mexické rally ve městě León, které je 
pátou největší metropolí Mexika, situovanou přibližně 400 kilometrů severozápadně od hlavního 
města Mexico City. 
 
 
Celkové výsledky Mexické rally (WRC 2) 
 

1. Tidemand/Andersson (S/S), ŠKODA FABIA R5, 4:04.32,7 h 
2. Greensmith/Parry (GB/GB), Ford Fiesta R5, +6.44,6 min 
3. Heller/Olmos (RCH/RA), Ford Fiesta R5, +13.53,4 min 
4. Bulacia Wilkinson/Mussano (BOL/RA), Ford Fiesta R5, +22.45,9 min 
5. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, +1:02.54,1 h 

 
Aktuální pořadí mistrovství světa v kategorii WRC 2 (po 3. ze 13 kol) 
 

1. Tidemand (ŠKODA), 43 bodů 
2. Kopecký (ŠKODA) a Katsuta (Ford), 25 bodů 
4. Greensmith (Ford) a Sciessere (Citroën), 18 bodů 

 
 
Číslo dne: 7 
Tovární jezdec týmu ŠKODA Pontus Tidemand na Mexické rally vybojoval nejen jednoznačné 
vítězství v kategorii WRC 2, ale současně skončil na 7. místě v celkové klasifikaci. 
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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 

 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Mexické rally 2018 
Posádka Pontus Tidemand/Jonas Andersson 
(S/S) s vozem ŠKODA FABIA R5 zvítězila 
v kategorii WRC 2 na Mexické rally a převzala 
průběžné vedení v mistrovství světa 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Mexické rally 2018 
Po restartu Kalle Rovanperä se spolujezdcem 
Jonnem Halttunenem (FIN/FIN) dokončili 
Mexickou rally na 5. místě v kategorii WRC 2  
 
 
 
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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