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Japonská rally: závěrečné klání o titul v kategorii WRC2 
pro jezdce ŠKODA Lindholma a Kajetanowicze 
 

› Do závěrečného podniku FIA mistrovství světa v rally vstupují v boji o titul mistra světa 

kategorie WRC2 tři jezdci s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo 

› Při neúčasti aktuálně vedoucího muže celkového pořadí kategorie WRC2 Andrease 

Mikkelsena (N) je titul stále v dosahu Emila Lindholma (FIN) i Kajetana Kajetanowicze (PL)  

› Tým Toksport WRT nasadí do boje o týmový titul mistra světa kategorie WRC2 čtyři 

posádky s vozy ŠKODA  

Mladá Boleslav, 8. listopadu 2022 – Na Japonské rally (10. – 13. listopadu), závěrečném 

podniku FIA Mistrovství světa v rally 2022, se bude bojovat o titul mistra světa jezdců 

kategorie WRC2. Faktem je, že mistrem světa se stane jeden ze tří jezdců vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo. Dobrá zpráva pro obhájce titulu Andrease Mikkelsena: v tuto chvíli vede 

Nor celkové pořadí své kategorie před Kajetanem Kajetanowiczem z Polska a Emilem 

Lindholmem z Finska, kteří mají stejný počet bodů. Špatná zpráva pro Mikkelsena: podle 

předpisů nemůže v Japonsku startovat. 

 

Finále sezony kategorie WRC2 na Japonské rally vypadá, jako kdyby ho naaranžoval legendární 

specialista na thrillery Alfred Hitchcock. V boji o jezdecký titul dělí tři piloty vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo pouhých pět bodů. Ale to je jen část celého příběhu. 

 

Jeden z této trojice, obhájce titulu mistra světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen z Norska, je 

v nepříjemné pozici. V současné době sice vede celkové pořadí, ale finále sezony bude moci 

sledovat pouze z dálky. Nor se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem již absolvovali maximálních 

sedm rally, které povolují předpisy. Na Japonské rally tak budou chybět. Mikkelsenovo celkové 

skóre 109 bodů je tedy konečné.  

 

Naopak Kajetan Kajetanowicz z polského týmu ORLEN a Fin Emil Lindholm z týmu Toksport WRT 

podporovaného ŠKODA Motorsport mají před sebou ještě jednu rally. Při příjezdu do Japonska 

mají oba 104 bodů. Ani to však není přesný obrázek celé situace. Podle pravidel se do konečného 

hodnocení každého jezdce započítává pouze šest nejlepších výsledků dané sezony. Po odečtení 

jejich nejhorších výsledků zůstává Lindholmovi, nyní mistru světa kategorie WRC2 Junior roku 

2022, 101 bodů. Kajetanowicz po odpočtu klesl na 96 bodů. Jinými slovy: k tomu, aby se stal 

mistrem světa kategorie WRC2, potřebuje Lindholm získat alespoň devět bodů, zatímco 

Kajetanowicz má náročnější úkol – nasbírat 14 a více bodů.  

 

A ještě jedna věc: pokud Lindholm i Kajetanowicz předstihnou Mikkelsena a po Japonské rally 

budou mít stejný počet bodů, existují opět dvě možnosti. Jestliže Kajetanowicz vyhraje, vyrovná 

Lindholmova dvě vítězství v sezoně. V takovém případě půjde jezdecký titul kategorie WRC2 do 

Polska, protože Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem získali během roku tři 

druhá místa. Dalším nejlepším výsledkem Emila Lindholma a spolujezdkyně Reety Hämäläinen je 

třetí místo. Přesto, pokud budou mít oba po Japonské rallye stejný počet bodů a Kajetanowicz 

nedosáhne na vítězství ve své kategorii, bude slavit Lindholm, protože pak na vítězství stále vede 

nad Kajetanowiczem v poměru 2:1. 

 

https://www.skoda-motorsport.com/cs/
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https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
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V kategorii WRC2 Masters, která je vyhrazena jezdcům starším 50 let, je situace mnohem 

jednodušší. Před finále celkově vede německý jezdec značky ŠKODA Armin Kremer. Ze stejných 

důvodů jako Mikkelsen však bývalý mistr Evropy v rally do Japonska nejede. Šance tak má jeho 

jediný soupeř, Ital Mauro Miele (ŠKODA FABIA Rally2 evo). Miele ztrácí na Kremera 21 bodů 

a k zisku titulu v kategorii WRC2 Masters potřebuje na Japonské rally zvítězit.  

 

Kromě toho tým Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport usiluje o týmový titul v kategorii 

WRC2. Tým Toksport WRT přihlásil do boje posádku Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen a finské 

mladíky Sami Pajari/Enni Mälkönen, za svůj tým Toksport WRT2 nastoupí dvojice Mauro 

Miele/Luca Beltrame a bolivijsko-brazilské duo Bruno Bulacia/Gabriel Morales. 

 

Ačkoli ŠKODA na japonském trhu své sériové vozy oficiálně neprodává, v 17členném startovním 

poli kategorie WRC2 pojede na zdejší rally ne méně než sedm vozů ŠKODA FABIA Rally2. Jeden 

z nich nasadí i bývalý jezdec formule 1 Heikki Kovalainen. Fin se v Japonsku již léta aktivně věnuje 

rally a se spolujezdkyní Sae Kitagawou nedávno získal národní mistrovský titul.  

 

Forum8 Rally Japan, jak se Japonská rally oficiálně jmenuje, se skládá z 19 rychlostních zkoušek 

o celkové délce více než 283 kilometrů, rozmístěných na převážně klikatých a místy velmi úzkých 

asfaltových cestách. Po úvodní krátké show stage ve čtvrtek večer (10. listopadu) je na pátek 

v programu šest rychlostních zkoušek o celkové délce přibližně 130 kilometrů. V sobotu je na 

programu dalších sedm rychlostních zkoušek o celkové délce přibližně 80 kilometrů. V neděli se 

rozhodne na pěti rychlostních zkouškách o celkové délce 70 kilometrů. Vítěz se na stupních vítězů 

očekává v 17:00 místního času. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

...Japonská rally se jako součást FIA Mistrovství světa v rally (WRC) jela poprvé v roce 2004? 

 

…Japonská rally byla součástí WRC naposled v roce 2010, a tehdy se konala na severu země na 

šotolinových cestách? 

 

...plánovaný návrat do seriálu WRC byl v letech 2020 a 2021 zrušen z důvodu pandemie covidu-

19? 

 

...servisní zóna Japonské rally je umístěna ve městě Aichi/Gifu nedaleko od metropole 

Nagoja, přibližně 400 kilometrů západně od Tokia? 

 

 

Průběžné pořadí jezdců kategorie WRC2 (před Japonskou rally) 

 

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

2. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 104 bodů (101 bodů po povinném odpočtu) 

3. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 104 bodů (96 bodů po povinném odpočtu) 

   

https://www.skoda-motorsport.com/cs/
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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 5 

 

 

 

  

 

 

 

Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

Průběžné pořadí kategorie WRC2 Masters (před Japonskou rally) 

 

1. Armin Kremer (D), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 125 bodů 

2. Mauro Miele (I), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 104 bodů 

3. Jean-Michel Raoux (F), VW Polo GTI R5, 85 bodů 

 

 

Průběžné pořadí týmů kategorie WRC2 (před Japonskou rally) 

 

1. Toksport WRT, ŠKODA, 155 bodů 

2. Hyundai Motorsport N, 153 bodů 

3. Toksport WRT 2, ŠKODA, 134 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 Japonské rally 

Polská posádka ŠKODA Kajetan Kajetanowicz/Maciej 

Szczepaniak si prozatím připsala jedno vítězství 

v kategorii WRC2, „Kajto“ chce s vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo týmu ORLEN získat titul mezi jezdci. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Fin Emil Lindholm, který se spolujezdkyní Reetou 

Hämäläinen sdílí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu 

Toksport WRT, si již zajistil titul v kategorii WRC2 Junior 

a nyní usiluje o hlavní titul kategorie WRC2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Italský jezdec značky ŠKODA Mauro Miele, kterému 

asistuje navigátor Luca Beltrame, potřebuje zvítězit ve 

WRC2 Masters, aby získal v této kategorii jezdců nad 50 

let titul. 

 

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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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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