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Chorvatská rally: Šest posádek s vozy ŠKODA 
FABIA Rally2 evo mezi Top 10 kategorie WRC2  
 

› Polská posádka Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak dokončila třetí kolo FIA 

Mistrovství světa v rally jako nejlépe umístěná posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo na 

druhém místě kategorie WRC2 

› Německá dvojice Armin Kremer/Timo Gottschalk (ŠKODA FABIA Rally2 evo) zvítězila 

v kategorii WRC2 Masters 

› Přestože obhájce titulu mistra kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 

evo) vynechal Chorvatskou rally, stále vede celkové pořadí kategorie 

Záhřeb, 24. dubna 2022 – Za zrádných podmínek získalo šest jezdců za volantem vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 evo na Chorvatské rally body do kategorie WRC2 FIA Mistrovství 

světa. Nejlépe umístěnou posádkou značky ŠKODA bylo polské duo Kajetan 

Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak na druhém místě v kategorii WRC2. Třetí kolo FIA 

Mistrovství světa v rally nebylo podle plánu součástí kalendáře Andrease Mikkelsena. 

Po vítězství ve své kategorii v Monte-Carlu a ve Švédsku úřadující mistr kategorie WRC2 

z Norska, jezdící s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo, přesto stále vede celkové pořadí. 

 

Chorvatská rally měla být asfaltovou soutěží. Když však během první etapy zasáhl záhřebskou 

oblast silný déšť, obvyklé „cutování“ zatáček proměnilo klikaté horské silnice ve směs šotoliny 

a bláta, do které se občas přidal aquaplaning v pasážích, kde stála voda. Následkem toho s 

klasifikací otřásly četné výtluky a defekty. 

 

Zpočátku byla nejrychlejší posádkou ŠKODA dvojice Chris Ingram/Craig Drew. Mistra Evropy 

v rally z roku 2019 a jeho nového spolujezdce však zdržel defekt a problémy s turbodmychadlem. 

Nikolaj Gryazin/Konstantin Aleksandrov převzali vedení a dovezli svůj vůz ŠKODA FABIA Rally2 

evo v pátek večer do cíle na druhém místě v kategorii WRC2. Kajetan Kajetanowicz/Maciej 

Szczepaniak z Polska byli v tu dobu na čtvrtém místě před Finy Emilem Lindholmem/Reetou 

Hämäläinenem, jedoucími taktéž s vozem ŠKODA, a smolnými Brity Ingramem a Drewem na 

šestém místě. 

 

Sobotní etapa přinesla další změny. Když v kategorii WRC2 průběžně třetího jedoucího Erica 

Camilliho postihl defekt, trojice vozů ŠKODA – Kajetanowicz, Lindholm a Ingram – se posunula 

o jednu pozici vpřed. Během nedělní závěrečné etapy se posádka Kajetan Kajetanowicz/Maciej 

Szczepaniak dostala v kategorii WRC2 na druhé místo. Nejrychlejším jezdcem WRC2 nedělního 

dne byl však Emil Lindholm. Úřadující finský mistr za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo 

vyhrál tři ze čtyř rychlostních zkoušek dne, a to včetně Power Stage, což mu přineslo tři body navíc. 

Náskok na Kajetanowicze snížil na méně než deset sekund, ale v závěru se musel spokojit se 

třetím místem v kategorii WRC2 Open. 

 

Nakonec byl Lindholmův výkon odměněn vítězstvím v hodnocení kategorie WRC2 Junior. První 

místo v kategorii WRC2 Masters pro jezdce nad 50 let obsadila rovněž posádka vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo: Armin Kremer a spolujezdec Timo Gottschalk, který v minulosti vyhrál Rally 

Dakar, z Německa. Třetí skončili Italové Mauro Miele/Luca Beltrame, rovněž s vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo. Miele udržel své celkové vedení v šampionátu v kategorii WRC2 Masters. 
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Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) je i po třech odjetých kolech letošního mistrovství 

světa vedoucím jezdcem průběžného pořadí kategorie WRC2. Tým Toksport WRT je za podpory 

ŠKODA Motorsport první v hodnocení týmů. 

 

Příští zastávkou FIA Mistrovství světa v rally bude Porto na pobřeží Atlantiku, kde se uskuteční 

portugalská Vodafone Rally de Portugal (19. až 22. května 2022). 

 

Celkové výsledky Chorvatské rally (WRC2) 

 

1. Rossel/Sarreaud (F/F), Citroën C3 Rally2, 2.28:22,5 h 

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (PL/PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:00,2 min 

3. Lindholm/Hämäläinen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:10,9 min 

4. Gryazin/Aleksandrov (ANA/ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:47,5 min  

5. Ingram/Drew (GB/GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2:32,7 min 

6. Lefebvre/Malfoy (F/F), Citroën C3 Rally2, +3:18,0 min 

 

Číslo rally: 20 

Na start Chorvatské rally se postavilo dvacet vozů ŠKODA FABIA skupiny Rally2. Jinými slovy: 

Třicet procent soutěžících ze všech kategorií dalo důvěru spolehlivému rallyovému vozu z Mladé 

Boleslavi. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  
 
 
Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Chorvatské rally 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak z Polska 

dojeli s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu ORLEN 

na druhém místě v kategorii WRC2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Chorvatské rally 

Úřadující mistři Finska Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen 

z týmu Toksport WRT si s podporou ŠKODA Motorsport 

na své cestě za třetím místem v kategorii WRC2 připsali 

vítězství na třech rychlostních zkouškách. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Chorvatské rally 

Brit Chris Ingram, který se v roce 2019 stal FIA mistrem 

Evropy v rally, dojel za volantem vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo s novým spolujezdcem Craigem Drewem 

v kategorii WRC2 na pátém místě. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Chorvatské rally 

Miko Marczyk (PL) se spolujezdcem Szymonem 

Gospodarczykem (PL) dovezli svůj vůz ŠKODA FABIA 

Rally2 evo na devátém místě kategorie WRC2. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Chorvatské rally 

Posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Armin Kremer 

a Timo Gottschalk z Německa zvítězila v kategorii 

WRC2 Masters pro jezdce starší 50 let. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA Motorsport:  

› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích. 
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA 

130 RS. 
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA. 

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally 
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy 
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC).  

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000. 
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA 
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan 
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S), Kalle Rovanperä (FIN) a Andreas Mikkelsen (N). 
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok 
2020. 

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství 
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally 
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC).  

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul 
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally. 

› Do konce sezony 2021 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1500 
vítězství a více než 3700 umístění na stupních vítězů v 65 zemích. 
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› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům dvanáct modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA 

a SUPERB, dále potom KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
zaměstnává celosvětově přibližně 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

https://www.skoda-motorsport.com/cs/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs

