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Belgická rally: Andreas Mikkelsen, jezdec vozu 
ŠKODA FABIA Rally2 evo, zvýšil celkové vedení 
v kategorii WRC2 
 

› Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem z Norska skončili v devátém kole FIA Mistrovství světa v rally na druhém místě 

› Britové Chris Ingram/Craig Drew s dalším vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport 

WRT zvítězili v kategorii WRC2 Junior 

› Bývalý FIA mistr Evropy v rally Armin Kremer se spolujezdcem Timem Gottschalkem 

z Německa (ŠKODA FABIA Rally2 evo) zvítězili v kategorii WRC2 Masters 

Ypres (B), 21. srpna 2022 – Nor Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) si díky 

druhému místu v kategorii WRC2 na Belgické rally udržel šanci na druhý jezdecký titul 

mistra světa kategorie WRC2 v řadě. Posádky jedoucí s vozy ŠKODA zvítězily v devátém 

kole FIA Mistrovství světa v rally v kategoriích WRC2 Junior a WRC2 Masters. 

 

Andreas Mikkelsen přijel do Ypres, malebného městečka v západní části Belgie, jako vedoucí muž 

celkového pořadí kategorie WRC2. Při neúčasti druhého Kajetana Kajetanowicze (PL) a třetího 

Emila Lindholma (FIN) se norský jezdec značky ŠKODA soustředil především na Yohana Rossela. 

Francouz přijížděl na devátý ze třinácti podniků WRC na celkovém čtvrtém místě kategorie WRC2. 

„Je důležité porazit mé přímé soupeře v boji o titul,“ řekl Mikkelsen na startu, když popisoval svoji 

strategii pro v té chvíli zbývající dvě rally své letošní účasti ve FIA Mistrovství světa v rally. 

 

Během první etapy byly podmínky kvůli občasným dešťovým přeháňkám v kombinaci s intenzivním 

zkracováním zatáček na vnitřních stranách, které na silnice vytahalo štěrk a bláto, velmi zrádné. 

Naděje mnoha posádek skončily v jednom z nesčetných příkopů podél úzkých a rychlých 

asfaltových úseků. Zpočátku se v kategorii WRC2 odehrával souboj mezi třemi posádkami: norskou 

ve složení Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen a dvěma francouzskými ve složení Stéphane 

Lefebvre/Andy Malfoy a Yohan Rossel/Valentin Sarreaud. V sobotu odpoledne došlo na souboj 

mezi vedoucím Lefebvrem a druhým Mikkelsenem. Obhájce jezdeckého titulu kategorie WRC2 

mohl na Lefebvra přitlačit více a vyvinout na něj větší tlak, ale Lefebvre, pravidelný účastník 

mistrovství Belgie, v boji o mistrovský titul kategorie WRC2 nehraje žádnou roli. Mikkelsen se tedy 

rozhodl jet na jistotu. „Je tu hodně šotoliny, a tím i hodně rizika, když skutečně tlačíte na pilu. 

Stéphane navíc zná zdejší cesty lépe. Pokud vyjedu z trati, je po šancích na titul,“ popsal Nor 

proces hledání správné rovnováhy mezi rychlostí a chytrostí. 

 

Mikkelsen nakonec dojel do cíle druhý za Lefebvrem, ale důležitější je, že současně o jedno místo 

před Rosselem. Norský jezdec s vozem ŠKODA navíc vyhrál závěrečnou Power Stage, která měla 

hodnotu dalších tří bodů. Aktuálně má Mikkelsen před sebou ještě jedno kolo kategorie WRC2 

a jeho náskok před francouzským rivalem v boji o titul Rosselem se mírně zvýšil z 16 na 20 bodů. 

„Věděl jsem, že tady i v Řecku potřebuji získat maximum bodů,“ řekl Mikkelsen v cíli. Přestože první 

část této myšlenky nevyšla přesně podle jeho plánu, je mistr světa kategorie WRC2 optimistický. 

„Druhé místo v Belgii ještě není tak špatné. Stéphanovu tempu se dalo jen těžko vyrovnat, odjel 

skvělou rallye.“ 
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V kategorii WRC2 Junior, která je vyhrazena jezdcům do 30 let, se na stupních vítězů objevily dvě 

posádky vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo. Britové Chris Ingram/Craig Drew z týmu Toksport WRT 

v této kategorii zvítězili a celkově obsadili v kategorii WRC2 čtvrté místo. Během posledních čtyř 

rychlostních zkoušek proměnil Ingram, FIA mistr Evropy v rally z roku 2019, ztrátu 10,6 sekundy na 

před ním jedoucího Grégoira Munstera na náskok 8,1 sekundy. Třetí dojel místní hrdina Sébastien 

Bedoret s francouzským spolujezdcem Françoisem Gilbertem ze zákaznického týmu ŠKODA 

Motorsport SXM Competition. Svým druhým vítězstvím v kategorii WRC Junior v letošní sezóně 

Ingram sesadil z čela celkového hodnocení této kategorie svého týmového kolegu Emila Lindholma 

(FIN). Po Belgické rally dělí oba jezdce značky ŠKODA devět bodů. 

 

Na opačném konci věkové škály slavily posádky ŠKODA dvojnásobné vítězství v kategorii WRC2 

Masters. Armin Kremer, stejně jako Chris Ingram, byl ve své kategorii nejrychlejší ve třídě určené 

pro jezdce starší 50 let. Kremer sdílel vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo, provozovaný společností 

Baumschlager Rally&Racing, s německým navigátorem Timem Gottschalkem. Několikanásobný 

mistr Belgie Freddy Loix se spolujezdcem Pieterem Tsjoenem ze zákaznického týmu ŠKODA 

Motorsport PTR Racing obsadili v této kategorii druhé místo. Se ziskem 18 bodů si Loix upevnil 

druhé místo v celkovém hodnocení kategorie WRC2 Masters za vedoucím Italem Maurem Mielem 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo). 

 

Z belgického asfaltu se nyní FIA Mistrovství světa v rally přesune na náročnou řeckou šotolinu. 

Další v pořadí je řecká Acropolis Rally (8. až 11. září). 

 

 

Výsledky Belgické rally (WRC2) 

 

1. Lefebvre/Malfoy (F/F), Citroën C3 Rally2, 2.35:24,6 h 

2. Mikkelsen/Eriksen (N/N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +18,1 s 

3. Rossel/Sarreaud (F/F), Citroën C3 Rally2, +1:09,1 min 

4. Ingram/Drew (GB/GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:35,1 min 

5. Munster/Louka (B/B), Hyundai i20 N Rally2, +1:43,2 min 

 

 

Číslo rally: 2 

Poprvé v sezóně 2022 dokončil jezdec značky ŠKODA Andreas Mikkelsen rally na druhém místě. 

Dosud obhájce titulu ve WRC2 se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem zvítězili v této kategorii na 

třech soutěžích. Současně ale museli také dvakrát odstoupit. 

 

 

Prvních 5 jezdců kategorie WRC2 (po 9 z 13 rally) 

 

1. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 100 bodů 

2. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 80 bodů 

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

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

5. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 56 bodů 

 

 

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


TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 3 z 4 

 

 

 

  

 

 

 

Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

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 

Norská posádka týmu Toksport WRT Andreas 

Mikkelsen/Torstein Eriksen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) 

obsadila v kategorii WRC2 druhé místo. Mikkelsen tak 

zvýšil své vedení v celkovém hodnocení jezdců 

kategorie WRC2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Belgické rally 

Mistr Evropy v rally z roku 2019 Chris Ingram 

s navigátorem Craigem Drewem z Velké Británie si dojeli 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT 

pro vítězství v kategorii WRC2 Junior a čtvrté místo ve 

WRC2 celkově. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Motorsport na Belgické rally 

Bývalý mistr Evropy v rally Armin Kremer se 

spolujezdcem Timem Gottschalkem, vítězem Rally 

Dakar, ovládli s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Baumschlager Rally&Racing kategorii WRC2 Masters. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Belgické rally 

Vyvěsil belgickou vlajku: Freddy Loix/Pieter Tsjoen ze 

zákaznického týmu ŠKODA Motorsport PTR Racing 

obsadili v kategorii WRC2 Masters druhé místo. 

 

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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV 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 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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