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Španělská rally: předposlední kolo přiblíží 
rozhodnutí o titulu mistra světa v kategorii WRC2, 
který získá jeden ze tří pilotů ŠKODA 
 

› Polský privátní jezdec Kajetan Kajetanowicz s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo odjíždí na 

dvanácté kolo FIA Mistrovství světa v rally jako celkově druhý jezdec kategorie WRC2 

› Fin Emil Lindholm z týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport usiluje v 

celkovém hodnocení kategorie WRC2 o posun z třetího na první místo  

› Současný vedoucí muž celkového pořadí kategorie WRC2 a úřadující mistr světa kategorie 

WRC2 Andreas Mikkelsen z Norska již ukončil svou sezónu v mistrovství světa  

Mladá Boleslav, 19. října 2022 – Boj o mistrovský titul v kategorii WRC2 v roce 2022 svádějí 

tři jezdci vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo. Pouze dva z nich se mohou zúčastnit nadcházející 

Španělské rally (20.–23. října 2022), předposledního kola FIA Mistrovství světa v rally. 

Současný vedoucí muž celkového pořadí kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen bude chybět, 

protože norský jezdec již absolvoval maximální počet sedmi rally, který je předpisy 

povolený. Naopak Kajetan Kajetanowicz z Polska a Fin Emil Lindholm mohou ještě získat 

body do hodnocení jezdců kategorie WRC2. 

 

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen z týmu Toksport WRT podporovaného 

ŠKODA Motorsport musí v závěrečné fázi své obhajoby mistrovského titulu přijmout roli diváka. Do 

předposlední rally sezóny v Katalánsku vstupuje norský jezdec na čele celkového pořadí kategorie 

WRC2. Protože ale v letošní sezóně již absolvoval sedm rally, což je maximum povolené předpisy, 

nemůže Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem nastoupit do Španělské rally ani do 

závěrečné rally v Japonsku. 

 

Tato skutečnost nechává otevřené dveře pro aktuálně druhého a třetího jezdce, Kajetana 

Kajetanowicze z Polska a Emila Lindholma z Finska. Vzhledem k tomu, že Španělská rally je pro 

oba teprve šestým podnikem sezony, mají dobré šance Mikkelsena předstihnout. Kajetanowicz, 

který může získat celkem až 56 bodů, ztrácí na Mikkelsena v celkovém hodnocení kategorie WRC2 

13 bodů. Lindholm ztrácí dalších sedm bodů. 

 

Kajetan Kajetanowicz, který vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu ORLEN jako obvykle sdílí se 

spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem, přijíždí do Španělska potom, co na rally Nový Zéland 

nedávno vybojoval druhé místo. V kategorii WRC2 zvítězili také na Safari Rally v Keni a další druhé 

místo si připsali na Chorvatské rally, která je stejně jako ta španělská čistě asfaltovou soutěží. 

Finská posádka Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, kterou přihlásil tým Toksport WRT, se 

v poslední době představuje v top formě. V kategorii WRC2 vyhrála poslední dvě rally, do nichž 

nastoupila – šotolinové rally ve Finsku a Řecku. 

 

Díky těmto výsledkům si Lindholm zajistil další titul pro rok 2022 – celkové vítězství v kategorii 

WRC2 Junior pro jezdce do 30 let. Druhý Chris Ingram z Velké Británie, jediný jezdec, který mohl 

Lindholma matematicky předstihnout, se zbývajících dvou rally v kategorii WRC2 nezúčastní. 

V kategorii WRC2 Masters pro jezdce nad 50 let se na asfaltových rychlostních zkouškách 

Katalánska střetnou jezdci na prvním a druhém místě. Němec Armin Kremer, který se o vůz 
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ŠKODA FABIA Rally2 evo provozovaný společností Baumschlager Rallye&Racing dělí se svou 

dcerou Ellou, vede před Maurem Mielem o 14 bodů. Ital startuje společně se spolujezdcem Lucou 

Beltramem s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Dream One Racing. 

 

57. ročník Španělské rally, jejíž oficiální jméno zní RallyRACC Catalunya Costa Daurada Rally de 

España, nabízí bohatý seznam přihlášených vozů kategorie WRC2. Na startu se očekává 33 

posádek, nejvíce z nich – 15 – pojede s vozy ŠKODA FABIA Rally2 nebo ŠKODA FABIA Rally2 

evo. 

 

Předposlední rally letošní sezóny mistrovství světa má základnu ve středomořském turistickém 

letovisku Salou, přibližně 100 kilometrů jihozápadně od Barcelony. Soutěž se skládá z 19 

rychlostních zkoušek o celkové délce více než 290 kilometrů, které se odehrávají na převážně 

klikatých a hladkých asfaltových cestách. Pátek (21. října) nabídne osm rychlostních zkoušek o 

celkové délce přibližně 119 kilometrů, v sobotu je na programu sedm rychlostních zkoušek o délce 

118 kilometrů. Neděle přinese rozhodnutí s 56 kilometry rychlostních zkoušek na dalších čtyřech 

měřených úsecích. Vítěz se na pódiu očekává ve 13:48 místního času. 

 

Věděli jste, že… 

 

...první Španělská rally se pod jménem RallyRACC Rally de España poprvé jela v roce 1957, 

součástí mistrovství Evropy se stala v roce 1975 a v roce 1991 se poprvé jela jako součást FIA 

Mistrovství světa? 

 

…Španělská rally byla do roku 2019 jediným podnikem FIA Mistrovství světa, který se jel na 

kombinaci šotolinového a asfaltového povrchu, takže během rally bylo nutné měnit nastavení vozu? 

Až od loňského ročníku se celá rally jede na asfaltu. 

 

...se čtvrteční zahajovací a nedělní závěrečný ceremoniál bude konat na nábřeží města Salou? 

 

...servisní zóna je umístěna v parku PortAventura World Theme Park, jehož součástí je kromě 

jiného pozoruhodná horská dráha Dragon Khan s osmi loopingy a nejvyšší rychlostí 110 km/h? 

 

 

Průběžné pořadí kategorie WRC2 (před Španělskou rally) 

1. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 109 bodů ze 7 rally 

2. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 96 bodů z 5 rally 

3. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 89 bodů z 5 rally 

 

Průběžné pořadí kategorie WRC2 Junior (před Španělskou rally) 

1. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 108 bodů z 5 rally 

2. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 92 bodů ze 6 rally 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 79 bodů ze 6 rally  
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Průběžné pořadí kategorie WRC2 Masters (před Španělskou rally) 

1. Armin Kremer (D), ŠKODA FABIA Rally2 evo/Citroën C3 Rally2, 100 bodů 

2. Mauro Miele (I), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 86 bodů 

3. Freddy Loix (B), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 83 bodů 

 

Průběžné pořadí týmů kategorie WRC2 (před Španělskou rally) 

1. Toksport WRT, ŠKODA, 180 bodů 

2. Hyundai Motorsport N, 136 bodů 

3. Toksport WRT 2, ŠKODA, 101 bodů 

 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally 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 Španělské rally 

Polský jezdec vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Kajetan 

Kajetanowicz startuje do předposledního kola sezony 

2022 jako druhý v celkovém pořadí kategorie WRC2. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Španělské rally 

Fin Emil Lindholm (ŠKODA FABIA Rally2 evo) si chce 

udržet naději na titul mistra světa v kategorii WRC2. 

 

 

 

 

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.  

 

 

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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