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Jezdec Suzuki P.-G. Andersson se stal mistrem světa v kategorii JWRC poté co 
v Katalánsku dojel druhý! Švéd tak získal první titul pro Suzuki Ignis. Tento vůz 
v letošní sezóně zvítězil na pěti podnicích a dokázal tak svou výdrž a rychlost.  
 
Andersson musel ve Španělsku bodovat, aby si zajistil titul. V letošní sezóně zvítězil 
na třech ze sedmi podniků. Tímto úspěchem následuje nynější hvězdy rally, 
například Sebastiena Loeba a Francoise Duvala: oba v minulosti získali stejný titul.  
 
Mirco Baldacci skončil se svým Suzuki ve Španělsku třetí, Kosti Katajamäki pátý. Jari 
Matti-Latvala dojel devátý poté, co ke konci soutěže ulomil zavěšení. Guy Wilks před 
Katalánskem vedl šampionát, jeho šance na zisk titulu však skončily, když v první 
nedělní zkoušce vylétl z tratě a odstoupil. Urmo Aava s loňským Ignisem musel 
odstoupit po druhé erzetě kvůli potížím s převodovkou.  
 
Mirco Baldacci: "Letos se mi příliš nedařilo. Katalánsko bylo podobné většině 
soutěží, kterých jsme se zúčastnili: vedeme, máme rychlost na vítězství, ale pak se 
stane něco hloupého a klesneme v pořadí. Gratuluji P.-G. Anderssonovi, podal 
skvělý výkon a jen bych si přál, abych s ním byl schopen bojovat o titul. Když se na 
vše podíváme z té lepší strany, dokázali jsme, že Ignis patří do JWRC. Ignis byl po 
celý rok fantastický."  
 
Guy Wilks: "Jsem velmi zklamaný. Měli jsme vše pod kontrolou, naším plánem 
bylo jet rozumně, chtěli jsme si udržet pozici mistrů světa, ve které jsme do soutěže 
odstartovali. Měli jsme informace, že tratě osychají a obuli jsme slicky, to ale nebyla 
dobrá volba. Po pár kilometrech na zkoušce jsme se v zatáčce sklouzli mimo trať a 
nemohli jsme pokračovat. V rally jste někdy nahoře a někdy dole a já gratuluji P.-G. k 
titulu."  
 
Kosti Katajamäki: "Mé šance na zisk titulu nebyly moc velké, takže nejsem 
obzvlášť zklamaný. Naše auto bylo po celou soutěž perfektní a nasbírali jsme další 
zkušenosti na asfaltu. Blahopřeji P.-G. Anderssonovi a celé továrně Suzuki: byl to 
úžasný a vzrušující rok pro všechny."  
 
Per-Gunnar Andersson: "Je velmi těžké najít správná slova. Byly to pro mne 
úžasné tři dny. Vyhráli jsme titul JWRC a Švédský šampionát díky vynikajícímu vozu 
a skvělému týmu. Musím poděkovat všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli: mému 
spolujezdci Jonasi Anderssonovi, týmu a všem přátelům a rodině za podporu. Byla to 
jedna z nejtěžších soutěží, jakou jsem jel, ale auto nás nezklamalo."  
 
Jari-Matti Latvala: "Byl to výborný víkend a jsem pyšný, že jsem jel s podobným 
vozem jako je ten, který získal titul. S každým ujetým kilometrem jsem si více 
rozuměl s Ignisem. Tato soutěž mi přinesla nové zkušenosti.".  
 
Manažer týmu Monster Sport Europe Risto Laine: "Gratuluji všem, 
zvláště P.-G. a Jonasovi! Po třech letech od založení JWRC jsme získali titul, vyhráli 
jsme pět ze sedmi podniků sezóny. Je to skvělý výkon, který odměnil tvrdou práci 
celého týmu a všech jezdců. Ignis prokázal svou spolehlivost a rychlost."  
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