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ŠKODA na Turecké rallye: Jezdci Jan Kopecký a 
Pontus Tidemand se v přímém souboji utkají o titul 
WRC 2 
 
› Tovární posádky ŠKODA ve složení Jan Kopecký/Pavel Dresler a Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson se s vozy ŠKODA FABIA R5 utkají o vedení v mistrovství světa kategorie WRC 2 
› Obě posádky pojedou svoji pátou soutěž mistrovství světa v letošní sezóně; Kopecký 

v kategorii WRC 2 vede, jeho týmový kolega Tidemand je druhý se ztrátou sedmi bodů  
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Pro Turecko nemáme žádnou týmovou režii, 

Jan a Pontus budou bojovat o vítězství a titul ve WRC 2 v přímém souboji.“ 
› Posádky ŠKODA zvítězily v osmi z devíti odjetých soutěží v sezóně 2018 
 
Mladá Boleslav, 6. září 2018 – Posádky ŠKODA v letošní sezóně jasně dominují kategorii 
WRC 2 mistrovství světa. Jan Kopecký a Pavel Dresler (CZ/CZ) jsou se čtyřmi vítězstvími ve 
vedení průběžného pořadí a mají sedmibodový náskok na své týmové kolegy Pontuse 
Tidemanda a Jonase Anderssona (S/S), kteří vyhráli tři soutěže a jednu dokončili na druhém 
místě. V nadcházející Turecké rallye – Rally Turkey Marmaris (13.–16. 9. 2018) – budou obě 
tovární posádky vůbec poprvé v roce 2018 stát proti sobě v přímém souboji. Úspěšnější 
posádka se výrazně přiblíží celkovému vítězství v letošní sezóně mistrovství světa kategorie 
WRC 2. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek vybral Tureckou rallye jako místo, kde se mezi posádkami 
ŠKODA rozhodne o tom, kdo získá v letošní sezóně titul mistra světa v kategorii WRC 2. „Pontuse 
a Jana čeká do konce sezóny stejný počet soutěží, takže mají stejnou šanci na zisk titulu. 
V Turecku pojedou v sezóně 2018 vůbec poprvé proti sobě v přímém souboji,“ řekl šéf týmu. „Ani 
Pontus, ani Jan nemají s tureckou soutěží žádné zkušenosti. Každá rychlostní zkouška pro ně bude 
nová, mají proto stejné šance.“ 
 
Na náročných šotolinových zkouškách se budou obě posádky spoléhat na vůz ŠKODA FABIA R5, 
který je aktuálně nejen nejúspěšnějším soutěžním vozem své kategorie, ale je také mimořádně 
spolehlivý. Od své homologace v dubnu 2015 dosud žádný z továrně nasazených vozů ŠKODA 
FABIA R5 neodstoupil ze soutěže mistrovství světa nebo mistrovství České republiky kvůli 
technickým potížím. 
 
Jan Kopecký zažívá v sezóně 2018 působivou sérii vítězství. Jednoduše řečeno vyhrál v každé 
rallye, do níž nastoupil. Zvítězil v šesti domácích soutěžích a s předstihem získal titul mistra České 
republiky. Kromě toho vyhrál také ve čtyřech kolech mistrovství světa v kategorii WRC 2. 
Vítězstvím v kategorii WRC2 v Italské rallye na Sardinii ukázal, že není pouze specialistou na 
asfaltové soutěže, ale že dokáže být rychlý také na šotolině. Úřadující mistr světa kategorie WRC 2 
Pontus Tidemand jel svoji poslední soutěž v kategorii WRC 2 v květnu v Portugalsku, kde ukázal 
svoji mimořádnou rychlost na šotolinovém povrchu. Po úspěšném absolvování testů jsou oba jezdci 
týmu ŠKODA dobře připraveni na nadcházející Tureckou rallye.  
 
Turecká rallye startuje ve čtvrtek (13. září) ve 20:08 hodin 2,45 kilometru dlouhou „show-stage“ 
v centru města Marmaris. Pátek (14. září) bude se šesti rychlostními zkouškami s celkovou délkou 
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145,10 km nejdelší etapou celé rallye. Na sobotu je připraveno dalších šest měřených úseků 
o celkové vzdálenosti 134,20 km. Po celkem 17 rychlostních zkouškách a 317,25 měřených 
kilometrech bude znám v Marmarisu vítěz v neděli kolem 13. hodiny.  
 
Věděli jste, že 
 
…se v Turecku jela první mezinárodní rallye již v roce 1972? Startovala a končila v Istanbulu. 
 
…že první myšlenka o konání Turecké rallye v rámci mistrovství světa je z roku 1999 a první 
Turecká rallye se jela v roce 2000 v Izmiru? 
 
…že Tureckou rallye situovanou v Antalyi/Kemeru jelo v roce 2003 60 soutěžících, z nichž jich 
dojelo pouze 26? 
 
…že se v roce 2010 rallye přesunula do regionu nedaleko Istanbulu a v roce 2018 se do kalendáře 
mistrovství světa vrátila, když nahradila Polskou rallye? 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž    Datum  
Rallye Monte-Carlo  24.01.–28.01.2018 
Švédská rallye   15.02.–18.02.2018 
Mexická rallye   08.03.–11.03.2018 
Francouzská rallye  05.04.–08.04.2018 
Argentinská rallye  26.04.–29.04.2018 
Portugalská rallye  17.05.–20.05.2018 
Italská rallye   07.06.–10.06.2018 
Finská rallye   26.07.–29.07.2018 
Německá rallye   16.08.–19.08.2018 
Turecká rallye   13.09.–16.09.2018 
Rallye Velká Británie  04.10.–07.10.2018 
Španělská rallye   25.10.–28.10.2018 
Australská rallye   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 Turecké rallye 
Tovární posádka ŠKODA Jan Kopecký/Pavel 
Dresler (ŠKODA FABIA R5) aktuálně vede 
průběžné pořadí mistrovství světa kategorie WRC 
2. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Turecké rallye 
Úřadující mistři světa kategorie WRC 2 Pontus 
Tidemand/Jonas Andersson (ŠKODA FABIA R5) 
se na Turecké rallye chtějí přiblížit obhajobě svého 
titulu triumfem.  
 
 
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 rallye (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 rallye na světě.  Na Rallye 
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 rallye (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 rallyeový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rallye 
šampionátu (ARC). V roce 2018 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) zvítězili v mistrovství České republiky po 
čtvrté za sebou. 
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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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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