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Řecká rally Acropolis: Dvojité vítězství pro jezdce 
vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Emila Lindholma 
 

› Úřadující mistři Finska v rally Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen ovládli desáté kolo FIA 

Mistrovství světa v rally v kategoriích WRC2 a WRC2 Junior 

› Sedmým místem si úřadující mistr světa WRC2 Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 

evo) udržel vedení v celkovém pořadí této kategorie  

› Němec Armin Kremer, bývalý mistr Evropy v rally, za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 

evo potřetí v této sezóně vyhrál kategorii WRC2 Masters 

Atény (GR), 11. září 2022 – Po vítězství v kategorii WRC2 na Řecké rally Acropolis se finský 

jezdec Emil Lindholm s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo vrátil nejen do vedení v celkovém 

hodnocení kategorie WRC2 Junior, ale nakonec se jako poslední zapojí do boje o jezdecký 

mistrovský titul kategorie WRC2. V celkovém pořadí kategorie WRC2 Lindholm snižuje 

náskok vedoucího Andrease Mikkelsena (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Norska na 20 bodů. 

 

Po domácím vítězství ve Finsku vyhrála posádka Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen podruhé 

v sezóně 2022 rally v kategorii WRC2. S vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT 

ovládli svoji kategorii na Řecké rally Acropolis, desátém kole FIA Mistrovství světa. Po 

16 vyčerpávajících šotolinových rychlostních zkouškách dojeli na cílovou rampu s náskokem 

36 sekund. Lindholm zároveň zvítězil ve WRC2 Junior a získal zpět celkové vedení v této kategorii 

určené pro jezdce do 30 let.  

 

Tímto vítězstvím se Lindholm zároveň dostal do okruhu možných mistrů světa mezi jezdci kategorie 

WRC2. Na současného vedoucího muže celkového pořadí Andrease Mikkelsena z Norska, který 

rovněž jezdí za tým Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport, ztrácí 20 bodů. Na rozdíl od 

Mikkelsena, který již dosáhl svého maxima sedmi bodovaných soutěží, se však Lindholm může 

zúčastnit ještě dalších dvou rally. 

 

Řecká rally Acropolis byla podle očekávání náročná. Vysoké letní teploty a rozbité šotolinové 

rychlostní zkoušky byly zátěžovým testem pro posádky i jejich vozy. Dvojice Lindholm/Hämäläinen, 

na niž jako by tyto náročné podmínky neměly vliv, se v pátek ráno na první opravdové rychlostní 

zkoušce ujala vedení v kategorii WRC2 a už se neohlížela zpět. „Vyhráli jsme tuto rally naším 

tempem a jsem upřímně strašně šťastní,“ zářil v cíli Lindholm. „Když jsme sem přijížděli, věděl 

jsem, že by to pro nás mohla být dobrá rally, ale vždycky existují neznámé a spousta rizik. Zvládli 

jsme to opravdu dobře a jsem velmi vděčný týmu, že nám poskytl vůz, který v těchto podmínkách 

obstál.“ 

 

Dalšími posádkami vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo v kategorii WRC2 byli Nikolay 

Gryazin/Konstantin Aleksandrov na druhém místě a Norové Eyvind Brynildsen/Roger Eilertsen na 

čtvrtém. Bývalý mistr FIA Asijsko-pacifického šampionátu Gaurav Gill z Indie se spolujezdcem 

Gabrielem Moralesem z Brazílie dojeli do cíle na šestém místě v kategorii WRC2. 

 

Obhájce titulu mistra světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen bohužel vypadl z boje o vítězství již 

po úvodní rychlostní zkoušce ve čtvrtek večer. Nor narazil do betonové bariéry uvnitř aténského 

olympijského stadionu, což mělo za následek zlomené zavěšení kola a časovou penalizaci deset 

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 2 z 5 

 

 

 

  

 

 

 

Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

INTERNAL 

minut. Poté, co mechanici týmu Toksport WRT vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo opravili, se 

Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem vzchopili a během 16 rychlostních zkoušek 

zajeli v jedenácti z nich nejrychlejší časy kategorie WRC2. Podařilo se jim tak vyšplhat zpět na 

sedmou pozici. Díky získaným devíti mistrovským bodům Mikkelsen udržel své vedení v celkovém 

hodnocení kategorie WRC2.  

 

Kategorie WRC2 Masters, vyhrazená pro jezdce starší 50 let, se pro bývalého mistra Evropy v rally 

Armina Kremera stala osamělou záležitostí. Navigován Timem Gottschalkem, vítězem Rallye 

Dakar, jasně převyšoval zbytek startovního pole. Německá posádka, která jela s vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo provozovaným společností Baumschlager Rallye&Racing, měla v cíli více než 

14minutový náskok před ostatními v této kategorii. 

 

Z Řecka se FIA Mistrovství světa v rally přesune na druhou stranu zeměkoule na Nový Zéland. 

Favority budou na šotolinové soutěži v Aucklandu s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo jedoucí  

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak z Polska. Trojnásobný mistr Evropy v rally Kajetanowicz, 

který chyběl na Řecké rally Acropolis, má šanci snížit ztrátu na vedoucího jezdce celkového pořadí 

kategorie WRC2 Andrease Mikkelsena.   

 

Výsledky Řecké rally Acropolis (WRC2) 

 

1. Lindholm/Hämäläinen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 3.42:38,6 h  

2. Gryazin/Aleksandrov (ANA/ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +36,1 s  

3. Tsouloftas/Whittock (GR/GB), Volkswagen Polo GTI Rally2, +3:07,2 min 

4. Brynildsen/Eilertsen (N/N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +3:10,1 min 

5. Zaldivar/Der Ohannesian (PRY/ARG), Hyundai i20N Rally2, +5:19,0 min 

 

Číslo rally: 11 

Posádka vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen byla nejrychlejší 

v kategorii WRC2 na jedenácti ze šestnácti rychlostních zkoušek a také na závěrečné powerstage. 

Po desetiminutové penalizaci kvůli nedojetí do servisu ve čtvrtek večer dokončili rally v kategorii 

WRC2 na sedmém místě se ztrátou necelých osmi minut na vítěze a členy týmu Toksport WRT 

Emila Lindholma/Reetu Hämäläinena. 

 

 

Prvních 5 jezdců celkového pořadí kategorie WRC2 (po 10 z 13 rally) 

 

1. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 109 bodů 

2. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 89 bodů 

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

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

5. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 72 bodů 

 

První 3 jezdci celkového pořadí kategorie WRC2 Junior (po 10 z 13 rally) 

 

1. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 108 bodů  

2. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 92 bodů 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 81 bodů 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC2) pro rok 2022: 
 
Monte-Carlo   20. 01.–23. 01. 2022 
Švédsko    24. 02.–27. 02. 2022 
Chorvatsko   21. 04.–24. 04. 2022 
Portugalsko   19. 05.–22. 05. 2022 
Itálie    02. 06.–05. 06. 2022 
Keňa    23. 06.–26. 06. 2022 
Estonsko   14. 07.–17. 07. 2022 
Finsko    04. 08.–07. 08. 2022 
Belgie    18. 08.–21. 08. 2022 
Řecko    08. 09.–11. 09. 2022 
Nový Zéland   29. 09.–02. 10. 2022 
Španělsko   20. 10.–23. 10. 2022 
Japonsko   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 Řecké rally Acropolis 

Emil Lindholm se spolujezdkyní Reetou Hämäläinen 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) z týmu Toksport WRT 

zvítězili v kategorii WRC2 s náskokem 36 sekund. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Řecké rally Acropolis 

Tým Toksport WRT slaví vítězství Emila Lindholma 

a spolujezdkyně Reety Hämäläinen v kategorii WRC2 na 

cílové rampě. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Řecké rally Acropolis 

Norská posádka Toksport WRT Andreas 

Mikkelsen/Torstein Eriksen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) 

obsadila v kategorii WRC2 sedmé místo, přestože 

během první etapy ztratila deset minut. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Řecké rally Acropolis 

Zástupci týmu Toksport WRT Eyvind Brynildsen/Roger 

Eilertsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Norska získali 

v Řecku čtvrté místo v kategorii WRC2. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Řecké rally Acropolis 

Ind Gaurav Gill s brazilským spolujezdcem Gabrielem 

Moralesem (ŠKODA FABIA Rally2 evo) dojeli v kategorii 

WRC2 do cíle na šestém místě. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Řecké rally Acropolis 

Bývalý mistr Evropy v rally Armin Kremer se 

spolujezdcem Timem Gottschalkem z Německa 

ovládli s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Baumschlager Rallye&Racing kategorii WRC2 

Masters. 

 
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. 
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› 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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