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Mads Ostberg na Rally Bohemia 

Tisková informace č. 14
Mladá Boleslav, 29. 6. 2012

Rally Bohemia se bude moci pochlubit hvězdou první velikosti. Odstartuje zde totiž 
Nor Mads Ostberg s Fordem Fiesta RRC. 

Pořadatelům XXXIX. Rally Bohemia, která se uskuteční ve dnech 13. – 15. července 2012 
dorazila v těchto dnech dlouho očekávaná přihláška norského závodníka Madse Ostberga. 
Dlouholetý účastník mistrovství světa, a v současné době v tabulce čtvrtý jezdec mistrovství 
světa – WRC, bude mít možnost najet další kilometry na asfaltovém povrchu. 

Hvězda světové rally Mads Ostberg v okolí Mladé Boleslavi odstartuje s vozem Ford 
Fiesta RRC, který je přezdíván „malé WRC“. V téměř identické karoserii s vozem WRC 
tepe turbodmychadlem přeplňovaný motor o objemu 1600ccm, u něhož je ale oproti WRC 
použit restriktor sání vzduchu o menším průměru 30 mm. Ten lehce omezuje výkon motoru 
proti vozům WRC, které jsou použity výhradně pro mistrovství světa. Mads Ostberg tedy 
s Fordem Fiesta RRC obstará českou premiéru vozu, který v ČR dosud nikdy nestartoval. 
V České republice také v novodobé historii rally dosud nikdy nestartoval jezdec, kterému se 
ve stejném roce podařilo absolutně zvítězit v soutěži mistrovství světa. 

Mads Ostberg začal svou závodnickou kariéru již v 16 letech v amatérských rally, ale už od 
sedmnácti let seděl za volantem vozu WRC. Jednalo se o Subaru Impreza WRC. V roce 
2011 Mads přesedlal na značku Ford, které je věrný dodnes a závodů mistrovství světa 
se zúčastňuje s vozem Ford Fiesta RS WRC. Jeho spolujezdcem je Jonas Andersson ze 
Švédska. Mads Ostberg má na svém kontě v současné době celkem 46 startů v mistrovství 
světa, kde startuje za tým Adapta World Rally Team. 

Mads Ostberg: „Už několik měsíců jsem v kontaktu s Johnem Hauglandem, který mi 
pomáhal najít vhodnou soutěž, kde bych mohl testovat a zlepšit svoje dovednosti na 
asfaltu. John mi doporučil Rally Bohemia, a proto zde budu startovat. Zkušenosti ze 
startu na této rally využiji na dalších asfaltových soutěžích včetně Německé Rally. Na 
Rally Bohemia odstartuji s Fordem Fiesta RRC, který se v mnoha ohledech odlišuje 
od WRC s nímž startuji v mistrovství světa. Z vnějšku je rozdílů jen málo, ale velký 
rozdíl je ve výkonu motoru, který RRC spíše řadí blíže k vozu S2000, který bude 
i rychlejší na hodně rychlých soutěžích s méně zamotanými rychlostními zkouškami, 
kde bude mít naopak trochu navrch vůz RRC. Na start Rally Bohemia se těším, ale 
netroufám si odhadnout výsledek.“ 
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Tradičním generálním partnerem Rally Bohemia je automobilka Škoda Auto, která vedle 
poskytnutí reprezentativního zázemí umožnila start i své tovární posádce s vozem Škoda 
Fabia S2000.

Více se o XXXIX. Rally Bohemia dozvíte na stránkách www.rallybohemia.cz.
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