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ŠKODA Motorsport uvádí sérii eSports. Umožňuje 
soutěžení mezi fanoušky a hvězdami rallye 
 

› ŠKODA Motorsport eChallenge se spouští jako „Argentinská rallye“ a bude trvat pět dní – 

od 22. 4. do 26. 4. 2020 

› Online hra přináší hráčům možnost virtuálně soutěžit za volantem vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo mezi sebou i s profesionálními jezdci rallye 

› Platformou soutěže je hra DiRT Rally 2.0TM od Codemasters®, které se již prodalo kolem 

milionu kopií 

› ŠKODA Motorsport se prezentuje na všech celosvětově hlavních hracích platformách 

 

Mladá Boleslav, 20. dubna 2020 – Chcete si za stejných podmínek zasoutěžit 

s profesionálními jezdci rallye a stát se dokonce šampiónem? Přesně to nabídne nová 

ŠKODA Motorsport eChallenge. Virtuální soutěž, ve které mohou fanoušci soutěžit za 

virtuálním volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo proti hvězdám rallye, začíná pětidenní 

online verzí „Argentinské rallye“ (22. 4.–26. 4. 2020). 

 

Videohra DiRT Rally 2.0 společnosti Codemasters je vyvinutá a distribuovaná pro všechny hlavní 

herní platformy, jako je PlayStation®4 a Xbox One®, ale běží také na osobních počítačích se 

systémem Microsoft Windows®. Hra DiRT Rally 2.0 je 13. edicí herní série, která původně 

odstartovala pod názvem „Colin McRae Rally“. Tento legendární a nezapomenutelný skotský mistr 

světa z roku 1995 svým uměním okouzloval také za volantem vozu ŠKODA FABIA WRC. 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge začíná 22. dubna 2020 virtuální „Argentinskou rallye“, jejíž reálná 

verze, která je součástí mistrovství světa FIA World Rally Championship, byla z důvodu 

koronavirové krize odložena. Online soutěž bude pro všechny registrované hráče hry DiRT po 

celém světě otevřena po dobu pěti dní (přímý link: https://dirtrally2.com/clubs/club/295041, club 

name: SKODA ECHALLENGE). Uživatelé budou soupeřit za volantem virtuálního vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo nejen proto sobě, ale i proti profesionálním jezdcům. Výsledky každého z jezdců 

budou vloženy do systému hodnocení. 

 

Mistři světa a hvězdy rallye se postaví výzvě online závodní série 

Do soutěže se zapojí skutečné hvězdy rallye, které obvykle závodí s vozem ŠKODA FABIA Rally2 

evo na soutěžních tratích celého světa. Mezi nimi je mistr světa FIA WRC2 z roku 2017 Pontus 

Tidemand (S), mistr Evropy (ERC1) Chris Ingram (GB), mistr Slovenska Martin Koči (SK) 

a vycházející hvězda Oliver Solberg (SW), který se letos s podporou ŠKODA Motorsport zúčastní 

vybraných soutěží mistrovství světa FIA World Rally Championship. Jedním z nejtěžších soupeřů 

bude i nejzkušenější český hráč virtuálního světa DiRT Rally 2.0 a ŠKODA ambasador 

v elektronických hrách Petr Semerád. Pro vítěze ŠKODA Motorsport eChallenge jsou připraveny 

atraktivní ceny. 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge bude komunikováno pod hashtagem #BEATSKODAACES na 

kanálech sociálních sítí ŠKODA Motorsport. Po každé soutěži vznikne a bude zveřejněno video 

popisující průběh virtuální rallye, zahrnující také postřehy ambasadora ŠKODA Motorsport. 
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Online hra DiRT Rally 2.0 oslovuje rallyové fanoušky z celého světa 

Počítačové hry vznikly kolem roku 1980 a od roku 2000 se hrají také online. Od roku 2018 se herní 

komunita rozšířila z 395 milionů na přibližně 495 milionů uživatelů. Stále populárnější jsou živé 

soutěže. Někteří hráči používají poloprofesionální simulátory s volantem, pedály plynu a brzdy 

a skořepinovým sedadlem. Ostatní jsou překvapivě konkurenceschopní při používání pouze 

běžných ovladačů herních konzolí. 

 

Jednou z nejúspěšnějších závodních her je DiRT Rally 2.0, které se v rámci všech hlavních herních 

platforem po celém světě prodalo přibližně jeden milion. Součástí světa hry DiRT Rally 2.0 jsou 

také posádky ŠKODA a jejich vozy. Některé rallyové speciály ŠKODA se v soutěži objeví 

fotorealisticky a s různým závodním zbarvením a designem. 

 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye pro rok 2020: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   23.01.–26.01.2020 
Švédsko    13.02.–16.02.2020 
Mexiko    12.03.–15.03.2020 
Argentina   23.04.–26.04.2020*) 
Portugalsko   21.05.–24.05.2020*) 
Itálie    04.06.–07.06.2020*) 
Keňa    16.07.–19.07.2020 
Finsko    06.08.–09.08.2020 
Nový Zéland   03.09.–06.09.2020 
Turecko    24.09.–27.09.2020 
Německo   15.10.–18.10.2020 
Velká Británie   29.10.–01.11.2020 
Japonsko   19.11.–22.11.2020 
 
*Soutěže odložené z důvodu boje proti šíření koronaviru. 

 

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 Motorsport eChallenge 

Posádky a ŠKODA a jejich vozy se virtuálně představují 

v online hře DiRT Rally 2.0, soutěžní vozy ŠKODA se zde 

objevují ve fotorealistické podobě s různými designy. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport eChallenge 

V rámci ŠKODA Motorsport eChallenge soutěží uživatelé 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo s ostatními, stejně jako 

s profesionálními rallye jezdci. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO  
ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo. 
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii 
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická 
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy. 

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross 
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally 
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African 
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA 
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily 
v mnoha národních mistrovstvích. 

ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný 
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici 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 po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v 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. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911. 
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ŠKODA AUTO 

› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  

› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  

› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přes 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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