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PRESS RELEASE
Lacko Defends Big Advantage in Championship Lead
In the first in history truck race in Slovakia Adam Lacko added to his score one second,
one third and two fourth ranks and continues to keep his big advantage in the lead of the
championship. His team mate Vršecký scored 20 points helping him get to the top ten and
the Buggyra Racing team to maintain the leading rank in the Constructors´ Cup.
SATURDAY
SUPER POLE
Adam Lacko ranked third in the time practice with the shortest loss after the second ranking
Albacete in the length of 1 thousandth of a second and thus could start from the second row in
the starting grid. “We use new tyres today and the result is immediately felt and is much better.
Norbert Kiss has excellent lap times here, with the second sector especially strong. It was a nice
wrangle with Antonio, it is only a pity that the luck was not on our side,” commented Lacko on
the first time practice of the weekend.
The second pilot of the Buggyra Racing team David Vršecký assured start from the third row for
himself by sixth best lap time. “My truck was slipping in the time practice so I had to bet on
certainty in the first lap. In the second lap I was quicker but in the end I caught up with the
slower trucks and so I did not have clear trail,” were the assessing words of the double European
champion.
RACE 1
Adam Lacko, starting from the third position in the starting grid, managed to win the second rank
in the first in history truck race in Slovakia, after overtaking the German pilot Hahn in the middle
of the race. “After start Halm stuck to my rear bumpers for a little chase so it was not easy to
keep my rank, but I did. Then I only had to wait for Hahn to make a mistake and finally I
overtook him, much to my satisfaction,” commented the native of Čeladná on the first race of
the day.
David Vršecký started the first scored ride from the sixth starting position and the same was his
final rank in the race. “I managed the start well but we struggle with the settings here a little,
so I think this was my maximum,” was Vršecký´s conclusion on the first scored ride.
RACE 2
Lacko successfully started the second Saturday race and advanced to the fourth rank behind the
German pilot Körber, who did not manage to resist Lacko´s pressure and let him overtake in the
middle of the race. “An interesting race, with a successful start, also thanks to David, who
opened space for me to advance, and then I enjoyed the duel with Gerd. I am very glad that in
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front of the nearly domestic audience I managed to win another cup. The fans are fantastic here
and two podiums ranks per day is a success indeed,“ praised Lacko the atmosphere of the races.
David Vršecký contributed with five points to the team score in the Constructors´ Cup and thus
reinforced the leading rank of his team. Only he did not enjoy the race too much. “I literally
suffered through it as right before start I again got one of my horrible headaches. I must go to
bed right now to be prepared for tomorrow,“ commented Vršecký on his health problems.
SUNDAY
SUPER POLE
In the Sunday time practice marked with bright skies and sunshine Adam Lacko obtained the
fourth starting position thanks to the fourth quickest lap time. “Considering the length of the
circuit the times are very balanced,“ he pointed to the fact that the lap times of the first five
pilots were squeezed into a single second. “We are not very lucky in the time practice and have
to make up for it in the race,“ added Lacko.
David Vršecký, like in the Saturday time practice, achieved the sixth best lap time and lined up
after Adam at the start. “The warmer weather has reflected in the lap times. I did not make any
mistake but still my lap time was only the sixth quickest,“ commented Vršecký.
RACE 3
Adam Lacko started from an outer position in the starting grid, to his disadvantage in the first
curve. In the end he managed to fight this disadvantage back and advance to the fourth rank
after the German pilot Hahn, whose back he managed to keep within sight till the end of the
race, without being able to overtake him. “The outer trail is a disadvantage for the three right
turns and I paid for it this time. But it could have been even worse. Pity I did not manage to
overtake Hahn this time, I waited for a little mistake on his side and he did not make it,“
commented the overall interim leader of the championship on the third race of the weekend.
In the first Sunday race David Vršecký ranked sixth like on Saturday and in the Sunday time
practice, as if this weekend was marked with number six for him. “The start was a real mess,
luckily we did not lose the race and Adam could continue to fight. I felt a little better about the
race so perhaps the last one will be the best,” said the double European champion.
RACE 4
Adam Lacko managed to squeeze to the fourth rank in the mess at the start, and this was also the
best he could achieve today. “A second potato, pity, I wanted to add one more cup, but the field
was very equal and I could not manage more today. The positive fact is that I have managed to
keep a relatively big advantage in the leading rank of the championship,” said Lacko at the end
of the weekend with satisfaction.
The second pilot of the Buggyra Racing team David Vršecký did not improve his three six ranks
from the previous races and was the eighth to cross the finish line of the last race. “Gerd
(Körber) overslept at the start and then there was no reason to hold Adam behind me. I had a lot
of work with Albacete, whose truck was clearly running better and he overtook me in the last
lap,“ closed Vršecký the evaluation of the whole racing weekend.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Lacko na Slovensku uhájil velký náskok ve vedení šampionátu
Adam Lacko si v historicky prvním závodě tahačů na Slovensku připsal na své konto
druhé, třetí a dvě čtvrtá místa a dál drží velký náskok ve vedení šampionátu. Jeho
týmový kolega Vršecký zaznamenal zisk 20 bodů, které mu pomohly dostat se do první
desítky a také týmu Buggyra Racing k udržení vedoucí pozice v Poháru konstruktérů.
SOBOTA
SUPERPOLE
Adam Lacko zajel v měřeném tréninku třetí nejrychlejší čas s nejmenším možným odstupem na
druhého Albaceteho, jedné tisíciny a postavil se tak na startu do druhé řady. „Na dnešek jsme
nasadili nové gumy a hned to bylo znát a je to mnohem lepší. Norbert Kiss zde zajíždí výborné
časy, má silný druhý sektor. S Antoniem to byla pěkná přetahovaná, jen škoda, že štěstí nebylo
na naší straně,“ komentoval první měřený trénink Lacko
Druhý jezdec týmu Buggyra Racing David Vršecký si v měřeném tréninku zajistil šestým
nejrychlejším časem start ze třetí řady. „V kvalifikaci mně to klouzalo, takže jsem první kolo jel
víc na jistotu. V druhém už jsem byl rychlejší, ale v závěru jsem dojel pomalejší závodníky a
neměl tak čistou stopu,“ hodnotil dvojnásobný evropský šampion.
První závod
Adam Lacko, který startoval ze třetí pozice, dokázal v historicky prvním závodě tahačů na
slovenském okruhu vybojovat druhé místo, když se v polovině závodu dokázal dostat před Němce
Hahna. „Na startu se na mě tlačila Halmovka, takže jsem měl trochu honičku se tam udržet, ale
povedlo se. Pak už jsem čekal jen na chybu Hahna a šel před něj, takže jsem spokojený,“
hodnotil první závod rodák z Čeladné.
David Vršecký, vyrážel do první bodované jízdy ze šestého místa, na kterém také závod dokončil.
„Start se mi povedl, ale trochu tu laborujeme s nastavením, takže to myslím bylo moje
maximum,“ komentoval první bodovanou jízdu Vršecký.
Druhý závod
Start do druhého závodu se Lackovi povedl, když využil pomoc od týmového kolegy Vršeckého a
posunul se na čtvrtou pozici za Němce Körbera, Ten tlak Lacka neustál a v polovině závodu se jím
nechal předjet.
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„Zajímavý závod, povedl se mi start i s přispěním Davida, který mi tam nechal místo a pak jsem
si vychutnal Gerda. O to větší radost mám, že se mi skoro před domácím publikem podařilo
získat další pohár. Fandové jsou tu vynikající a dvě podia za den považuji za úspěch,“ chválil
atmosféru spokojený Lacko.
David Vršecký přispěl pěti body do poháru konstruktérů a upevnil tak týmové vedení. Závod si
však moc neužil. „Doslova jsem ho přetrpěl, jelikož mě těsně před startem postihla opět šílená
bolest hlavy. Jdu si raději rovnou lehnout ať se připravím na zítra,“ komentoval zdravotní
problémy Vršecký.
NEDĚLE
SUPERPOLE
V nedělním měřeném tréninku si Adam Lacko vybojoval za slunečného počasí čtvrtým
nejrychlejším časem start do závodu ze druhé řady. „Na to jak je to dlouhý okruh, tak časy jsou
velmi vyrovnané,“ poukázal na to, že prvních pět jezdců se vmáčklo do jedné sekundy. „Štěstí
v měřácích ale při nás moc nestojí. Musíme se s tím poprat v závodě,“ dodal Lacko.
David Vršecký zajel stejně jako v sobotním měřeném tréninku šestý nejrychlejší čas a na startu se
postavil za Adama. „Oteplilo se a je to na časech znát. Chybu jsem neudělal, ale i přes to je to
šestý čas,“ komentoval Vršecký
TŘETÍ ZÁVOD
Adam Lacko do třetího závodu startoval z vnější pozice na roštu, což byla v první zatáčce
nevýhoda. Nakonec zabojoval a dokázal se prodrat na čtvrté místo za Němce Hahna, kterému
dýchal na záda až dokonce. Předjet ho ale nedokázal. „Vnější stopa je do třech pravých zatáček
nevýhoda, na kterou jsem bohužel teď doplatil. Mohlo to dopadnout i hůř. Škoda, že se mi
nepodařilo dostat se před Hahna, ale čekal sem na chybičku, kterou neudělal,“ hodnotil třetí
závod průběžný lídr šampionátu.
V druhém nedělním závodě si David Vršecký dojel, stejně jako v sobotu a dnes v měřeném
tréninku pro šesté místo. Jakoby mu bylo tento víkend číslo šest souzeno. „Na startu byl pěkný
zmatek, naštěstí jsme neztratili závod a Adam mohl dál bojovat. Mně se jelo o trochu lépe, tak
třeba to v posledním závodě bude nejlepší,“ řekl dvojnásobný evropský šampion.
ČTVRTÝ ZÁVOD
Po zmatcích na startu posledního závodu se dokázal Adam Lacko protáhnout na čtvrté místo,
které bylo dnes také jeho maximem. „Druhá brambora, škoda, chtěl jsem přidat ještě jeden
pohár, ale bylo to hodně vyrovnané a víc se mi dnes udělat nepodařilo. Pozitivní ale je, že jsem
si udržel poměrně vysoký náskok ve vedení šampionátu,“ pochvaloval si na konci víkendu Lacko.
Druhý jezdec týmu Buggyra Racing David Vršecký svá tři šestá místa nevylepšil a v poslední
pohárové jízdě protnul cílovou pásku na osmé pozici. „Gerd (Körber) na startu zaspal a pak nebyl
důvod držet Adama za sebou. S Albacetem jsem měl hodně práce. Očividně mu to jelo lépe a
v posledním kole se přede mě dostal,“ uzavřel hodnocení závodního víkendu Vršecký.

Buggyra brand - world-wide exclusively operated by:
Ryss & Lynx LLC. - Central Corporate Office - P.O.BOX 31303, Dubai – U.A.E.

Tel. +971 4 319 7531, Fax. +971 4 319 7543, buggyra@ryss-lynx.com, www.ryss-lynx.com

Buggyra brand - world-wide exclusively operated by:
Ryss & Lynx LLC. - Central Corporate Office - P.O.BOX 31303, Dubai – U.A.E.

Tel. +971 4 319 7531, Fax. +971 4 319 7543, buggyra@ryss-lynx.com, www.ryss-lynx.com

