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PRESS RELEASE 
 

Lacko Takes Lead in Misano after Three Wins! 
 
The second stage of the ETRC in Misano, Italy, was under absolute control of Adam Lacko, 
who won not only both time practices but also three of the four races of the weekend. 
Thus he takes the lead in the overall ranking. 
 
SATURDAY 
SUPER POLE 
The morning free practice already suggested that Adam Lacko might rank somewhere at the top 
of the list that day. This was also confirmed by the time practice where he had the best lap time, 
one thousandth of a second shorter than the Hungarian pilot Kiss. “I did not expect this result at 
all. Since yesterday I have felt that the surface was slippery and we could not find the ideal 
grip. And in the end the tight pass to the lead. I am happy,“ said Adam after the super pole. 
Enes Draganovič achieved the tenth best lap time. 
 
Cup race 1 
In the first race, started by Adam from the first row, the Czech pilot had to fight back Kiss´s 
attacks from the very first curves. But successfully he kept him behind his back all race, thus 
winning the first victory of this season for the Buggyra team. “Super, I am so delighted. It was 
not easy at all, Norbert was stuck to me like a tick but I am glad the truck performed absolutely 
and drove me to the first podium top this year,“ was the comment of the native of Čeladná on 
the first victory of this season. 
 
Cup raced 2 
The winner of the first race started the second scored ride of the day from the fourth row and 
began making his way forward from the second lap. He eventually ranked fourth when crossing 
the finish line. “Pity that even the quickest lap time was not enough for a podium rank. If it 
were not for the incident with Koerber who pushed me off the track I believe we would have 
managed,“ said Adam Lacko immediately after the race, then still ranking fourth. But the 
additional thirty-second penalisation of the Hungarian pilot Kiss eventually moved Adam up to the 
third rank. “I insist on repetition of the prize-giving ceremony“ commented Adam on the final 
result, bringing the second cup to him, with his typical smile. 
 
The second pilot of the Buggyra Racing team Enes Draganovich struggled with technology rather 
than with time and rivals. “Since the morning we struggled for making the truck move at all. 
Enes did not properly cover any of the Saturday rides. We even received the technology from 
Parc Ferme 30 minutes later than standard and so we were absolutely deprived of the chance to 
make the vehicle operable for the first start. When everything seemed all right in the end and 
Enes started for the second ride he returned to the pits in the fifth lap,“ explained the 
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technological complications following up the vehicle the director of the development section 
Robin Dolejš. The Slovenian pilot had certainly imagined his truck racing premiere much 
differently. “My comment? I know this sometimes happens in motor sport but not to finish a 
single ride oft eh day is sad.“ 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
In the Sunday super-pole Adam Lacko assured the pole position for his in the very first lap with 
the quickest lap time of the weekend, 2:02,594, surpassed by nobody that (or the previous) day. 
“I forgot to breathe out of the thrill. One cannot be more satisfied,“ commented Adam on the 
quickest lap time of this weekend. Enes Draganovich tried to reach for the top ten but for the 
reason of knocked down skittles his two best lap times were annulled and he started the first 
race from the sixth row. 
 
Cup race 3 
The first Sunday scored ride resembled the previous day. Adam Lacko did not let anybody in front 
of him from the start to the finish, thus securing the second victory for himself. “After start Kiss 
helped me a little: when chasing Hahn he made it easier for me to settle in the lead. Then it 
wall all well, everything worked as expected,“ commented Adam on the third race of the 
weekend. Enes Draganovich finally ranked ninth, which contributed to the silver rank in the 
Promoters Cup. “I am pleased with the rank among the top ten, it is a pity it was right below the 
eighth rank. But I have a cup and that makes me happy,“ commented the Slovenian pilot on his 
ride. 
 
Cup race 4 
The only Czech pilot in the field started the last race of the weekend from the fourth row. From 
the beginning he made it clear that he was not satisfied with two top ranks and one bronze. In 
the clearly most dramatic race of the weekend he moves forward lap by lap, taking the lead in 
the sixth and gripping it till the end of the race. “My most difficult moment came when after 
start Lenz made a spin and his truck suddenly emerged in front of me from the cloud of smoke. I 
only nearly missed a straight-on impact. I am very much delighted with the victory, the more so 
as I started from the eighth position in the starting grid,“ were the words about the last race of 
the weekend uttered by the then already overall leader of the European truck racing 
championship. The Slovenian pilot stuck to the top ten throughout the race, in the end losing his 
rank and dropping to the eleventh final rank. “Truck racing is a hard sport and I must get used to 
the fact that these vehicles can stand some contact. Otherwise I enjoyed the race,“ said Enes 
Draganovich at the end of the racing weekend. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko se třemi výhrami v Misanu ujímá vedení! 
 
Druhý podnik v italském Misanu jednoznačně opanoval Adam Lacko, když dokázal vyhrát 
nejen oba měřené tréninky, ale hlavně pak celkem tři ze čtyř závodů. V celkovém pořadí 
se ujímá vedení. 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Již dopolední volné tréninky naznačily, že by se dnes Adam Lacko mohl pohybovat na nejvyšších 
příčkách závodního pole. To také potvrdil hned v měřeném tréninku, kde zajel nejrychlejší čas 
s minimálním náskokem jedné tisíciny sekundy před Maďarem Kissem. „Vůbec jsem netušil, že by 
to mohlo takto dopadnout. Od včera mám pocit, že to hrozně klouže a nemůžeme najít ideální 
grip. Nakonec je z toho o chlup první místo. Jsem spokojený,“ uvedl po super-pole Adam. Enes 
Draganovič zajel desátý nejrychlejší čas. 
 
Pohárový závod 1 
V prvním závodě, do kterého vyrážel Adam Lacko z první pozice, se musel hned od prvních 
zatáček bránit útokům Kisse. Nakonec mu ale až do konce závodu nic jiného, než svoje záda 
neukázal a vybojoval tak pro tým Buggyra první letošní vítězství. „Super, mám obrovskou radost. 
Nebylo to vůbec jednoduché, Norbert se mě držel jako klíště. Jsem ale rád, že auto fungovalo na 
sto procent a je z toho první letošní nejvyšší stupínek,“ zhodnotil první vítězný závod rodák 
z Čeladné ihned v cíli. 
 
Pohárový závod 2 
Do druhé sobotní bodované jízdy vyjel vítěz prvního závodu ze čtvrté řady, a už od druhého kola 
se začal probojovávat vpřed. Cílovou pásku pak protnul na čtvrtém místě. „Škoda, že nás ani 
nejrychlejší zajeté kolo závodu neposunulo na bednu. Nebýt incidentu s Koerberem, kde mě 
vyšoupl mimo trať, tak si myslím, že bychom to na podium dotáhli,“ uvedl po závodě v tu chvíli 
ještě čtvrtý Adam Lacko. Dodatečná třicetisekundová penalizace Maďara Kisse nakonec posunula 
Adama na třetí pozici. „Trvám na opakování ceremoniálu“ komentoval s úsměvem Adam konečné 
výsledky, které mu zajistili druhý pohár. 
Druhý jezdec týmu Buggyra Racing Enes Draganovič se místo s časem a soupeři pral především 
s technikou. „Od rána jsme bojovali, aby auto vůbec jelo. Enes pořádně neodjel ani jedinou 
sobotní jízdu. Z Parc Ferme nám navíc vydali techniku o 30 minut později než tomu je 
standardně a nebylo tak v našich silách vůz zprovoznit do prvního startu. Když už se zdálo, že je 
vše v pořádku a Enes nastoupil do druhé jízdy, zajel v pátém kole do boxů,“ vyjasnil technické 
komplikace s vozem v úvodu dne ředitel vývojové sekce Robin Dolejš.  
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Slovinský závodník si svojí premiéru představoval určitě úplně jinak. „Co k tomu říct? Vím, že se 
to v motorsportu občas stává, ale nedojet ani jednu jízdu až do cíle je mrzuté.“ 
 
NEDĚLE 
SUPERPOLE 
V nedělním super-pole si Adam Lacko zajistil pole position ihned v prvním kole, kde zajel 
nejrychlejší čas celého víkendu 2:02,594, který už se nepodařilo nikomu překonat. „Skoro jsem 
ani napětím nedýchal. Nelze být spokojenější,“ uvedl Adam k nejrychlejšímu zajetému času 
tohoto víkendu. Enes Draganovič sahal po první desítce, ale z důvodu sražených kuželek mu byly 
dva nejlepší časy anulovány a do závodu vyrazil z šesté řady. 
 
Pohárový závod 3 
První sobotní bodovaná jízda se nesla ve stejném duchu jako předchozí den. Adam Lacko před 
sebe od startu, až do cíle nikoho nepustil a zajistil si tak druhé vítězství. „Na startu mě lehce 
pomohl Kiss, který se dotahoval na Hahna a já měl lehčí cestu se usadit ve vedení. Pak už to byla 
pohoda, vše fungovalo na jedničku,“ komentoval třetí závod víkendu Adam. Enes Draganovič 
dokončil závod na devátém místě, které zároveň znamenalo stříbrnou pozici v Promoters Cupu. 
„Umístění v první desítce mě těší, jen je škoda, že to bylo těsně pod osmým místem. Jeden 
pohár mám, tak jsem spokojený,“ hodnotil svou jízdu slovinský jezdec. 
 
Pohárový závod 4 

Do posledního závodu víkendu vyrážel jediný český jezdec ve startovním poli ze čtvrté 
řady. Od začátku na něm ale bylo vidět, že dvě první a jedno třetí místo mu nestačí. 
V jednoznačně nejdramatičtějším závodě víkendu se posouval kolo za kolem v před, až se 
v šestém kole ujal vedení, které už nepustil. „Největší obavy jsem měl, když šel Lenz po 
startu do hodin a najednou se proti mně z kouře vynořilo jeho auto. Jen tak tak jsem se 
vyhnul čelnímu nárazu. Mám z vítězství obrovskou radost, o to víc, že jsem startoval 
z osmého místa,“ hodnotil poslední závod v tu chvíli již lídr evropského šampionátu 
tahačů. Slovinský jezdec se pohyboval v průběhu závodu v první desítce, nakonec se ale 
propadl a cílovou pásku protnul na jedenáctém místě. „Truck racing je tvrdý sport a 
musím si zvyknout, že drobné kontakty auta snesou. Jinak jsem si závod užil,“ uvedl 
Enes Draganovič na konci závodního víkendu. 
 
 

 


