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7th Race 
2011 European Truck Racing Cup 

 
Place:   Most /Czech Republic/ 
 
Date:   26. – 28. August 2011  

 
Saturday’s Results: Timed Practice   3. David Vršecký 02:14,680 
            7. Chris Levett  02:16,060 
    
   Cup race 1   2. David Vršecký 22:50,146 
           13. Chris Levett 23:30,989 
     
   Cup race 2 (handicap)  1. David Vršecký 28:02,534 
                   Chris Levett  DNC 
       
Sunday’s Results: Timed Practice   5. David Vršecký 02:03,192 
           10. Chris Levett 02:04,669 
       
   Cup race 3   5. David Vršecký 23:47,185 
            7. Chris Levett  23:54,239 
      

Cup race 4 (handicap)  2. Chris Levett  23:08,544  
            5. David Vršecký 23:12,960 

 
Vršecký Confirms Raised From at Home 
 
David Vršecký became the second best score point collector at the Most circuit, winning one race and 
ranking second in another. One silver rank was also won by Chris Levett. Thus the Buggyra International 
Racing System team in addition won one gold and two silver cups in the team competition. 
   The first time practice was not very convincing, when David ranked seventh and Chris eighth. But the 
result was not significantly bad for both pilots advanced to the super field. The super field time practice 
began in heavy rain, which logically affected the achieved lap times. David coped with the wet track very 
well, achieving the third best lap time with the loss of a mere one tenth of a second behind the winner of 
the time practice. “I am satisfied, the third rank is better than the second regarding the starting position. I 
will try to make use of this," said David after return to the pits. Chris ´s seventh best lap time granted him 
start to the cup race from the fourth row. 
   David ´s words proved to be absolutely true. He really squeezed in front of Hahn starting from the second 
starting position and there was only his countryman Lacko to chase. But Lacko drove faultlessly and did not 
give David a single chance for overtaking in the course of the eleven laps. Despite that David was happy in 
the finish for he achieved one more excellent ranking on the domestic track in a row, Like in the years 
when he won his European champion titles. “I had to watch for the sovereign Hahn in my rear view mirrors 
all the time. That obviously worked for Adam, but to guard the second rank was more important for me,“ 
confessed the silver pilot in the finish. Chris only contributed to the team score for after penalisation for 
knocked down cones he had to pass the pits. Thus he dropped to the fifteenth rank which he only managed 
to improve by two ranks before the race ended. 
   The handicap race was awaited with great tension, for the start was washed by heavy rain. David proved 
to be an experienced pilot and let his rivals fool around after the passing start. Thus he avoided the 
starting collisions and took the fourth rank. In the second lap he overtook the Russian Lvov and began to 
visibly shorten the advantage of Uwe Nittel. Soon he also overtook his last year ´s team mate. At that 
moment the advantage of the leading Hahn amounted to the unsurpassable quarter of a minute. But in the 
seventh lap he was penalised by a pass through the pits and this David had his way to the gold medal open. 
But there were still several laps to the finish and David had to prove that he did not forget anything of his 
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champion skills when he had to fight back the attacking Renaults of Bösiger and Lacko. He was successful in 
the end and achieved the desired victory under a stormy applause of the audience. And he could begin to 
celebrate. “This was my best performance in the last two years and I am happy about that. I would like to 
thank to the whole team, this is our joint triumph,” expressed himself David amidst the crowd of his 
congratulators. He was also congratulated by the sad Chris, who unwillingly hit Nittel making pirouettes on 
the track in front of him. "I could not do anything, Nittel´s truck suddenly began to rotate on the wet track 
and I could not see any way out of the crash," added the sympathetic British pilot in the Buggyra colours to 
explain the situation. The race was finally decided at the round table where the commissioners moved 
Lacko to the fourth rank for violation of the rules. Thus Albacete ranked third without any efforts on his 
part, eve though he arrived at the chessboard flag with a considerable time loss. 
   Also the Sunday time practice began with the safe progress of our couple among the quickest ten. In the 
following decisive stage the Saturday results were not repeated, when David achieved the fifth best lap 
time, meaning start form the third row. But taking a close look showed that he was for example better 
than Hahn, which again proved balanced forces of this year ´s starting field. “I will not hang myself, the 
fifth rank is good. Even if it sounds like a cliché, I will fight, is not it why I am here?” said the always 
optimistic David. Chris was left with a starting position in the fifth row, despite his best lap time of the 
weekend. 
   David also ranked fifth in the cup race in the end, even though he drove sixth along most of the laps. 
Albacete caused a mess on the track, as his truck leaked diesel as well as oil for more than half of the race 
and his finish was assisted by the circuit fire brigade. The Spaniard thus dropped to the seventh rank from 
the fourth, which helped David and others. “But it was a horror, for Antonio ´s truck spit everything and I 
was the first to catch it. I had to leave the ideal lane sometimes and the visibility was like in the front line 
in the war. I am glad I reached the finish in the end. My score points are golden in this situation,” spoke 
David to the eager spectators in the V.I.P. hospitality tent of the Buggyra team. Chris also received a 
deserved applause, when he eventually scored, for the first time in the course of the Most weekend. “In 
the beginning I did not hope for a point and now I have three. In addition I will start form the most 
advantageous position for the handicap race, which I would like to transform to a decent rank. I miss a 
victory this year…” But he eventually received neither the pole position nor the three score points, but 
four, when Albacete was disqualified by the commissioners, which moved Chris one rank forward. 
   Thus he started the last Most race from the first row but from the second position next to Lvov – that is 
right in front of David. The Russian Cossack perfectly utilised his advantageous starting position and took 
the lead in front of Chris, Nittel, Östreich and David. The following ranks were occupied by Lacko and 
Hahn, joined in the third lap by Bösiger and in the last lap by Albacete finishing from the last row. This was 
also the final ranking in the finish. "If somebody had told my yesterday afternoon that I would climb the 
rostrum on the following day, I would have laughed at him. But the boys did an excellent piece of work 
overnight. The cup is for them,” said the visibly much more satisfied Chris. David also showed gladness, 
even though he did not manage to repeat his Saturday victory. “That is no problem, I am glad for the two 
fifth ranks. I scored a record number of points over the weekend in this and the past season and we again 
showed that our trucks can compete with everybody. The end of the season will be very interesting and 
perhaps only Jochen can look forward to the best result of his career so far,” assessed the seventh racing 
weekend of the season the double European champion of Roudnice nad Labem. 
 
 
Overall positions: 1. Hahn 318, 2. Albacete 240, 3. Lacko 214, 4. Vršecký 206, 5. Östreich 202, 6. Bösiger 
186, 7. Nittel 174, 8. Lvov 89, 9. Levett 86 points. 
 
Cup of teams: 1. MAN/Cepsa 510, Renault/seniors 478, 3. Buggyra 378, 4. Renault/juniors 362, 5. 
MAN/Oxxo 113 p.       
 
 
Next race of the European Cup: 17. - 18.9.2011 Zolder /Belgium/ 
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7. závod  
Evropského poháru tahačů na okruzích 2011 

 
místo:   Most /Česká republika/ 
 
termín:   26.8. – 28.8.2011 

 
výsledky sobota: měřený trénink   3. David Vršecký 02:14,680 
            7. Chris Levett  02:16,060 
 
   1. závod   2. David Vršecký 22:50,146 
           13. Chris Levett 23:30,989 
 
   2. závod (handicap)  1. David Vršecký 28:02,534 
                   Chris Levett  neklasifikován 
 
výsledky neděle: měřený trénink   5. David Vršecký 02:03,192 
           10. Chris Levett 02:04,669 
 
   3. závod   5. David Vršecký 23:47,185 
            7. Chris Levett  23:54,239 
 
   4. závod (handicap)  2. Chris Levett  23:08,544  
            5. David Vršecký 23:12,960 
 
 

Vršecký doma potvrdil vzestup formy  
 
     Na mostecké dráze se David Vršecký stal druhým nejlepším sběratelem bodů, když dokonce jeden závod 
vyhrál a v dalším byl druhý. Jedno druhé místo vybojoval i Chris Levett. Tým Buggyra International Racing 
System navíc získal dva stříbrné a jeden zlatý pohár v týmové soutěži. 
 
     První souboj s časomírou začal na první pohled nevýrazně, když David zajel sedmý a Chris osmý čas. 
Nešlo ale o nic důležitého, neboť toto umístění oběma bohatě stačilo k postupu do superpole sobotního 
měřeného tréninku. To začalo za zesilujícího deště, což logicky ovlivnilo dosahované časy. S mokrou dráhou 
se David vyrovnal velice slušně, když dosáhl třetího nejlepšího výsledku se ztrátou necelé desetiny sekundy 
na vítěze tréninku. „Jsem spokojenej, třetí flek je pro start výhodnější než druhej. Zkusím toho využít,“ 
nechal se David slyšet po návratu do depa. Chris si sedmým časem vyjel postavení na roštu ve čtvrté řadě. 
 
     Davidova slova se naplnila do puntíku. Po startu se skutečně protáhl přes z druhé pozice vyjíždějícího 
Hahna a před sebou měl pouze svého krajana Lacka. Ten jel bezchybně a Davidovi nedal ani v jednom 
z jedenácti kol šanci k předjetí. I tak byl David v cíli šťastný, protože opět navázal na svá výborná umístění 
na domácí dráze z let, kdy získal oba tituly. „Musel jsem si celou dobu hlídat v zrcátkách letošního 
suveréna Hahna. To pochopitelně Adamovi nahrávalo, ale pro mě bylo důležitější uhlídat druhou příčku,“ 
svěřil se stříbrný jezdec v cíli. Chris dovezl pouze body pro týmovou soutěž, protože po penalizaci za 
sražené kužele musel v sedmém kole projet za trest boxovou uličkou. Tím klesl až na patnácté místo, které 
ve zbývajících kolech stačil vylepšit jen o dvě pozice.  
 
     Závod s handicapem byl očekáván s velkým napětím, protože jeho start probíhal za dost silného deště. 
David prokázal vlastnosti zkušeného borce a nechal své soupeře po letmém startu doslova „vyblbnout“. 
Vyhnul se úvodním kolizím a zaujal čtvrté místo. Ve druhém kole předjel Rusa Lvova a viditelně stahoval 
náskok druhého Uweho Nittela. Netrvalo dlouho a i svého loňského týmového kolegu udolal. V tu chvíli měl 
vedoucí Hahn téměř nedostižný náskok kolem čtvrt minuty. Jenže v sedmém kole si pro penalizaci v podobě 
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průjezdu boxy musel zajet i německý pilot a Davidovi se otevřela cesta ke zlatému stupínku. Do konce však 
chybělo ještě několik kol, ve kterých opět musel prokazovat, že ze svého mistrovství nic neztratil, a do 
posledních metrů bojoval s dvojicí dotírajících renaultů Bösigera a Lacka. To se mu za obrovského jásotu 
publika povedlo a mohl slavit. „Byl to můj nejlepší den v posledních dvou letech, jsem nesmírně šťastný. 
Chtěl bych poděkovat celému týmu, je to triumf nás všech dohromady,“ rozplýval se v davu gratulantů. 
Pravici mu stiskl i posmutnělý Chris, který nechtěně narazil do Nittela, nečekaně kroužícího na dráze 
piruety. „Nemohl jsem nic dělat. Nittelovo auto se najednou na mokru roztočilo a marně jsem hledal 
možnost, jak střetu zabránit,“ dodal na vysvětlenou britský sympaťák v barvách Buggyry. Závod měl dohru 
u zeleného stolu, když komisaři odsunuli za porušení pravidel Lacka na čtvrtou příčku a na třetí se bez 
zvýšeného úsilí dostal Albacete, byť přijel k šachovnicovému praporu už s podstatnou ztrátou. 
 
     Také nedělní měřený trénink začal bezpečným postupem naší dvojice do desítky nejrychlejších. 
V následné rozhodující fázi už to tak jako v sobotu nevyšlo. David zajel na první pohled „až“ pátý čas, což 
znamenalo start ze třetí řady. Jenže byl například rychlejší než Hahn, což svědčí o vyrovnanosti letošního 
ročníku. „Věšet se nebudu, páté místo je dobré. Zní to jako klišé, ale budu bojovat, vždyť kvůli tomu 
závodím,“ nechal se slyšet optimisticky naladěný David. Pro Chrise zbylo místo v páté řadě, přestože 
v tréninku zajel svůj nejlepší víkendový čas na jedno kolo. 
 
     Na pátém místě pak David dojel i v pohárové jízdě, i když většinu z vypsaných kol byl šestý. Paseku na 
dráze dělal Albacete, ze kterého snad půl závodu vytékala nafta i olej a do cíle dojížděl málem za 
asistence hasičů. Španěl spadl ze čtvrtého místa na sedmé, což pomohlo právě i Davidovi. „Byla to ale 
hrůza, z Antoniova auta lítalo snad všechno a já to schytával jako první. Musel jsem v některých místech 
úplně mimo ideální stopu a viditelnost byla jak za války v první linii. Jsem rád, že jsem vůbec dojel do cíle, 
body jsou v tomto případě téměř zlaté,“ líčil David dychtivým divákům ve V.I.P hospitality týmu Buggyra. 
Potlesk sklidil i Chris, který si konečně připsal první mostecké body tohoto víkendu. „Ze začátku to 
nevypadalo ani na bod, ale nakonec mám tři. Navíc teď budu startovat do posledního závodu 
z nejvýhodnější pozice, což bych rád přetavil v nějaké slušné umístění. Letos mi chybí vítězství…“ Jenže 
nezískal ani pole position ani tři body, ale dokonce čtyři. Albaceteho totiž komisaři vyloučili, čímž se Chris 
posunul o jedno místo nahoru.  
 
   Do závěrečného mosteckého závodu tak startoval z první řady, ale z druhé pozice vedle Lvova – tedy 
přesně před Davidem. Ruský kozák dokonale využil svého postavení a ujal se vedení před Chrisem, 
Nittelem, Östreichem a Davidem. Na dalších místech jezdili Lacko a Hahn, které ve třetím kole doplnil 
Bösiger a v polovině závodu i z poslední řady finišující Albacete. V tomto pořadí dojeli všichni i do cíle. 
„Kdyby mi někdo po včerejší ráně řekl, že budu v neděli na bedně, tak bych se mu vysmál. Kluci makali do 
rána a odvedli vynikající práci. Pohár patří jim,“ řekl znatelně na nejlepší notu naladěný Chris. Radost 
neskrýval ani David, i když se mu nepodařilo zopakovat sobotní stupně vítězů. „To vůbec nevadí, i dvě pátá 
místa beru. Za víkend jsem si vytvořil bodový rekord za tuto i minulou sezónu a opět jsme ukázali, že naše 
auta se mohou měřit s kýmkoliv. Závěr sezony bude ještě zajímavý a snad jen Jochen se už může těšit na 
svůj nejlepší výsledek kariéry,“ zhodnotil sedmý podnik dvojnásobný šampión z Roudnice nad Labem. 
      
 
Průběžné pořadí: 1. Hahn 318, 2. Albacete 240, 3. Lacko 214, 4. Vršecký 206, 5. Östreich 202, 6. Bösiger 
186, 7. Nittel 174, 8. Lvov 89, 9. Levett 86 bodů. 
 
Týmy: 1. MAN/Cepsa 510, Renault/seniors 478, 3. Buggyra 378, 4. Renault/juniors 362, 5. MAN/Oxxo 113 
b.       
           
Další závod Evropského poháru:  17. - 18.9.2011 Zolder /Belgie/ 


