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Ole Christian Veiby opouští ŠKODA Motorsport 
 

› Ole Christian Veiby a spolujezdec Stig Rune Skjaermœn již nejsou součástí juniorského 

programu ŠKODA Motorsport 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Chtěl bych vyjádřit poděkování O.C. Veibymu 

a Stigu Rune Skjaermœnovi a popřát jim do budoucna to nejlepší.“ 

 

Mladá Boleslav, 21. září 2018 – ŠKODA Motorsport zažívá svoji nejúspěšnější sezónu ve své 

historii. Na aktuálně poslední Turecké rallye česká automobilka vybojovala svůj čtvrtý 

týmový mistrovský titul v řadě, tentokrát tři soutěže před koncem sezóny (podléhá oficiálnímu 

potvrzení ze strany FIA). Přípravy na další sezónu již začaly. V letošním roce opustí tovární 

tým ŠKODA Motorsport mladá posádka Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn. 

 

Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek vysvětluje změny: „Pro rok 2019 měníme naši strategii. 

Z tohoto důvodu musí Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn opustit náš tým. Rád bych 

oběma poděkoval za jejich přispění k úspěchům týmu v sezóně 2018. Do budoucna jim přeji to 

nejlepší. Oficiálně naše budoucí plány a jezdecké složení pro sezónu 2019 oznámíme na naší 

výroční tiskové konferenci, která se bude konat závěrem tohoto roku.“ 

 

Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn soutěžili v týmu MRF s vozem ŠKODA FABIA R5 

v roce 2017 v Asijsko-pacifickém šampionátu a skončili na druhém místě v hodnocení jezdců 

a spolujezdců, a pomohli tak značce ŠKODA se ziskem titulu v hodnocení týmů. V roce 2018 byli 

norští mladíci součástí továrního týmu a v mistrovství světa v kategorii WRC 2 dosáhli dobrých 

výsledků, jako například druhého místa na Italské rallye na Sardinii a třetího místa ve Švédsku. 

 

 

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 v mistrovství světa (WRC 2) 

Ole Christian Veiby a spolujezdec Stig Rune 

Skjaermœn se ohlížejí za svojí úspěšnou kariérou 

v týmu ŠKODA Motorsport. 

 

 

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.  
 
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). V roce 2018 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) zvítězili v mistrovství České republiky po 
čtvrté za sebou. 
 

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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