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Belgická rally: Jezdec značky ŠKODA Andreas 
Mikkelsen chce zvýšit své celkové vedení ve WRC2 
 

› Norové Andreas Mikkelsen a Torstein Eriksen z týmu Toksport WRT podporovaného 

ŠKODA Motorsport nastupují do devátého kola FIA Mistrovství světa v rally jako nejlepší 

posádka kategorie WRC2 

› Jezdec vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Chris Ingram (GB) chce zmenšit ztrátu na vedoucího 

jezdce kategorie WRC2 Junior a kolegu z týmu Toksport WRT Emila Lindholma (FIN) 

› Pět rally před koncem letošní sezóny jezdci značky ŠKODA dominují celkovému 

hodnocení kategorie WRC2 jezdců, WRC2 Junior a WRC2 Masters.  

Mladá Boleslav, 18. srpen 2022 – Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem usilují na belgické Ypres Rally (18. – 21. srpna 2022) o čtvrté vítězství v kategorii 

WRC2 v letošní sezóně. Norové z týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport 

startují do devátého kola FIA Mistrovství světa v rally jako vedoucí posádka průběžného 

pořadí jezdců kategorie WRC2. V kategorii WRC2 Junior patří posádka vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo Chris Ingram/Craig Drew z Velké Británie k favoritům. 

 

Po osmi ze 13 kol dominují různým žebříčkům kategorie WRC2 jezdci značky ŠKODA. V celkovém 

hodnocení jezdců WRC2 vede obhájce titulu Andreas Mikkelsen z Norska (79 bodů) před 

Kajetanem Kajetanowiczem z Polska (76 bodů) a Emilem Lindholmem z Finska (64 bodů). 

V devátém kole letošní sezóny, Belgické rally, bude Mikkelsen usilovat o své čtvrté vítězství 

v kategorii WRC2. Mikkelsen, který sdílí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT s 

norským spolujezdcem Torsteinem Eriksenem, již zvítězil v kategorii WRC2 na Rallye Monte-Carlo, 

Švédské rally a Estonské rally. Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem dojeli s 

vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu LOTOS Rally Team na prvním místě kategorie WRC2 na 

Safari Rally v Keni.  

 

Úřadující mistři Finska Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen přispěli šestým vítězstvím v sezóně 

v kategorii WRC2 pro značku ŠKODA, když na své domácí rally obsadili první místo ve své 

kategorii. Mladíci z týmu Toksport WRT byli vyhlášeni vítězi kategorie WRC2 poté, co byli 

prozatímní vítězové diskvalifikováni kvůli technickému přestupku. 

 

Navzdory tomuto rozhodnutí vedení soutěže Lindholm na Finské rallye vyhrál třídu WRC2 Junior, 

čímž se dostal do celkového vedení v této kategorii určené pro jezdce do 30 let. Lindholm (83 

bodů) aktuálně vede toto hodnocení před dalšími třemi jezdci vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo: 

Britem Chrisem Ingramem (67 bodů), Nikolajem Gryazinem (61 bodů) a Mikem Marczykem z 

Polska (59). Vzhledem k tomu, že každý účastník kategorie WRC2 může bodovat maximálně na 

sedmi rally, rozhodl se Lindholm belgického kola WRC nezúčastnit. To dává šanci bývalému mistru 

Evropy v rally a současnému vicemistrovi kategorie WRC2 Junior Chrisi Ingramovi, aby snížil 

náskok svého kolegy z týmu Toksport WRT. 

 

Jedním z favoritů fanoušků je několikanásobný belgický šampion Freddy Loix, který je s jedenácti 

vítězstvími rekordmanem na bývalé Ypres Rally. Loix startuje s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

týmu PTR Racing se spolujezdcem Pieterem Tsjoenem ve třídě WRC2 Masters, která je vyhrazena 

pro jezdce starší 50 let. Loix je v současné době v hodnocení WRC2 Masters na druhém místě za 
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Italem Maurem Mielem. Tento jezdec s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo, připraveným týmem 

Dream One Racing, však na letošní Belgické rally nestartuje. 

 

Belgická rally se jede jako součást FIA Mistrovství světa v rally teprve podruhé. Její výzvou jsou 

úzké a extrémně hrbolaté asfaltové cesty lemované odvodňovacími příkopy a telegrafními sloupy. 

Kvůli nadměrnému „cutování“ zatáček je asfalt často silně pokrytý štěrkem nebo dokonce blátem. 

Tyto jedinečné podmínky si žádají podrobné poznámky o rychlosti a přesné závodní stopě.  

 

Belgický podnik WRC začíná ve čtvrtek odpoledne (18. srpna) oficiálním testem nazvaným 

Shakedown. Od pátku do neděle bude následovat 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 

281,58 km. Cíl přivítá vítěze v neděli odpoledne v malebné vesnici Ypres v provincii Západní 

Flandry, kde je situována také servisní zóna. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

...soutěž dříve známá jako Ypres Rally se poprvé jela v roce 1965 a až do roku 2016 byla součástí 

FIA Mistrovství Evropy v rally? 

 

...tato rally se letos jede pod oficiálním názvem ARDECA Ypres Rally Belgium a je součástí FIA 

Mistrovství světa v rally teprve od roku 2020, avšak poprvé se vlivem pandemie koronaviru jela až 

v roce 2021? 

 

...Belgičan Freddy Loix vyhrál šest ze svých rekordních jedenácti vítězství na Belgické rally za 

volantem vozu ŠKODA FABIA? 

 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 (před Belgickou rally) 

1. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 79 bodů 

2. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 76 bodů 

3. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 64 bodů 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 Junior (před Belgickou rally) 

1. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 83 bodů 

2. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 67 bodů 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 61 bodů 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 Masters (před Belgickou rally) 

1. Mauro Miele (I), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 85 bodů 

2. Freddy Loix (B), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 65 bodů 

3. Jean-Michel Raoux (F), Volkswagen Polo GTi Rally2, 52 bodů 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2022: 
 
Soutěž     Datum  
Rallye Monte-Carlo  20. 01.–23. 01. 2022 
Švédská rally   24. 02.–27. 02. 2022 
Chorvatská rally   21. 04.–24. 04. 2022 
Portugalská rally   19. 05.–22. 05. 2022 
Italská rally (Sardinie)  02. 06.–05. 06. 2022 
Keňská rally   23. 06.–26. 06. 2022 
Estonská rally   14. 07.–17. 07. 2022 
Finská rally   04. 08.–07. 08. 2022 
Belgická rally   18. 08.–21. 08. 2022 
Řecká rally (Acropolis)  08. 09.–11. 09. 2022 
Rally Nový Zéland  29. 09.–02. 10. 2022 
Španělská rally   20. 10.–23. 10. 2022 
Japonská rally   10. 11.–13. 11. 2022 

 

 

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 Belgické rally 

Norové Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (ŠKODA 

FABIA Rally2 evo) z týmu Toksport WRT startují do 

belgického kola FIA Mistrovství světa v rally jako vedoucí 

posádka kategorie WRC2. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Belgické rally 

Místní hrdina Freddy Loix, který se spolujezdcem 

Pieterem Tsjoenem aktuálně jezdí s vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo, vyhrál Belgickou rally, než se stala 

podnikem mistrovství světa, jedenáctkrát, což je rekordní 

počet. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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.  

 

 

ŠKODA AUTO  

› 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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

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