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PRESS RELEASE 
 

Lacko Wins Three Times and Continues to Reign, Vršecký´s First Podium  
 
Although Adam Lacko headed for Hungary knowing that the Hungarian circuit was not one 
of his favourites, he managed to win three times there and increase his advantage in the 
lead of the championship to 58 points. His team mate David Vršecký, also climbing the 
podium, for the first time this season, helped the Buggyra Racing team increase its 
advantages in the lead of the Constructors´ Cup.  
 
SATURDAY  
SUPER POLE  
Adam Lacko ranked second after the domestic pilot Kiss with the first two mean times. However, 
the treacherous last sector decided about his loss of the first starting row by mere sixty six 
thousandths of a second. “Although Hungaroring is not our favourite circuit, I am glad I managed 
to achieve a quick time. Pity we were not luckier too. The more I will have to work in the race,“ 
assessed Lacko the first time practice of the weekend.  
 
The other pilot of the Buggyra Racing team, David Vršecký, achieved the seventh best lap time to 
be allowed to start from the fourth row for the first race of the Saturday portion. “Considering 
the low level of success in the time practice I am satisfied after all. The fourth row is a position 
allowing to struggle in the race,“ said the double European champion.  
 
Race 1  
At the start of the first race of the Hungarian weekend Adam Lacko became victim of illogical 
conduct of his rivals in front of him, dropping behind in the ranking and even getting off the track 
in a sharp duel with Albacete. “I was closed at the start and had nowhere to go,“ commented on 
the first metres of the race the native of Čeladná. “Then I followed Brereton for the whole race 
but in the heat I had problems keeping the engine cold. I am glad I at least managed to return to 
the starting position at the end,“ was Lacko´s comment on the first Saturday race, where he 
ranked fifth but after penalisation of Brereton for over-speeding he finally moved up to the 
fourth final rank.  
 
David Vršecký did not continue without harm after the starting manoeuvre either. “The start was 
really wild, I had no time to watch for what was going on there,“ said the wandering Vršecký. 
What the Chinese champion had foreseen the day before did come true. The hot weather, rising 
the road surface temperature to nearly 60°C, posed problems with brake and engine cooling. 
“Towards the end my brakes began to overheat and so to continue in the train was very hard. 
The eighth rank is fine for the misery,“ added Vršecký.  
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Race 2  
The start of the second race led to a much better result for Adam Lacko, who ranked second 
after his team mate Vršecký since the first lap. He managed to overtake him in the second lap 
and hold the leading rank till the finish. “David started well, leaving me space to squeeze to the 
second rank behind him. The final result of that was my victory, which I am very happy about,“ 
said the satisfied Lacko at the end of the day.  
 
David Vršecký got to the lead immediately after start, overtaken in the second lap by his team 
mate Lacko and later on by the German pilot Hahn. The double European champion held the third 
rank for the rest of the race, only losing it by action of bad luck in the very last curve. “A nice 
race. Pity the podium could not be achieved but the road became very slippery for a lap earlier 
some oil leaked to the tract. I could hardly manage to keep on the road. I am really annoyed 
about that,“ commented the disappointed Vršecký on the second race of the day.  
 
SUNDAY  
SUPER POLE  
Adam Lacko was the second quickest in the Sunday super pole and thus assured for himself start 
from the first row in the first Sunday race. “I am very happy I managed to win the first starting 
row. I was hardly breathing in the second lap. Kiss really flies here but I am glad we got the 
maximum from our truck,“ was Lacko´s comment on the Sunday time practice.  
 
The second time practice of the weekend was not quite up to David Vršecký´s expectations and 
resulted from the start of the race for the fifth row.”In the first lap I did not want to drive at 
the brink of having my lap time cancelled like others, and only one tenth of a second deprived 
me of the sixth rank. In the second lap I did not manage to cool the brakes and my chances for 
an improvement were lost,“ said Vršecký.  
 
Race 1  
Adam Lacko started excellently and that got him in the lead, held against the attacking Kiss for 
the rest of the race, resulting in his second victory of the weekend. “Fantastic, I did not expect 
his here. The truck worked excellently. After start I luckily managed to get in front of Kiss and 
then I only had to watch him in the rear-view mirrors. I am enthusiastic,“ vented his joyful 
feelings after the third race the native of Čeladná.  
 
The truck champion of Europe, China and India, David Vršecký, paid for the high Hungarian 
temperatures in the third race, having problems with cooling his truck. Despite the complications 
he finished the race among the top 10. “I had to watch temperatures for the whole race, for I 
could not cool my engine properly. Instead of racing I had to concentrate on finding the way to 
finish the race. We have to look at it and do something about it before the last race starts,“ 
commented Vršecký on his troubles in the third race.  
 
Race 2  
Adam Lacko scored his third victory of the weekend in the last race, thus increasing his advantage 
in the overall interim leading score in the championship to 58 points! He had managed the same 
twice before this season, in Misano, Italy and the Nurburgring. “I started successfully and luckily 
managed to bypass every trap. A drama came at the end of the race when I could not accelerate 
at all. I frankly did not expect so good result at Hungaroring,“ expressed his enthusiasm after the 
last race the sovereign leader of the championship.  
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David Vršecký finally reached to the podium in the last scored ride of the weekend, ranking third. 
“There was a mess there after start and Adam and I managed to get through that quite 
peacefully to the lead. Then the race was all about duelling with Gerd and watching Hahn. I am 
glad I have finally managed the podium. Of course I am happy for Adam´s result and for the 
whole team,“ said Vršecký in relief.  

 
The Hungarian results are also an excellent invitation to the domestic Most circuit, where the 
European Truck Racing Championship will continue with its sixth stage already the next weekend. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko třikrát zvítězil a dál kraluje, Vršecký poprvé na bedně 
 
Přestože jel Adam Lacko do Maďarska s tím, že okruh nepatří k jeho oblíbeným, dokázal 
zde třikrát zvítězit a navýšit svůj náskok ve vedení šampionátu na 58 bodů. Jeho týmový 
kolega David Vršecký se poprvé v sezóně postavil na stupně vítězů a pomohl týmu 
Buggyra Racing navýšit vedení v Poháru konstruktérů. 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Adam Lacko se na prvních dvou mezičasech pohyboval na druhém místě za domácím Kissem. 
Zrádný poslední sektor ale rozhodl a přišel o první řadu o pouhých šedesát šest tisícin vteřiny.  
„Přestože Hungaroring není náš oblíbený okruh, mám radost, že se mi podařilo zajet rychlý čas. 
Jen škoda, že při nás nestálo více štěstí. O to víc budu muset zabrat v závodě,“ hodnotil první 
měřený trénink víkendu Lacko. 
 
Druhý jezdec týmu Buggyra Racing David Vršecký zajel sedmý nejrychlejší čas a do prvního 
sobotního závodu odstartuje ze čtvrté řady. „Na to, jak se nám v trénincích moc nedařilo jsem 
nakonec spokojený. Ze čtvrté řady se dá zabojovat,“ uvedl dvojnásobný evropský šampion. 
 
První závod 
Při startu do prvního závodu se stal Adam Lacko obětí nelogického konání soupeřů před ním, 
propadl se pořadím a v ostrém souboji s Albacetem se ocitl dokonce mimo trať. „Na startu jsem 
se dostal do sevření a nebylo kam jet,“ komentoval úvodní metry závodu rodák z Čeladné. „Pak 
jsem celý závod jel za Breretonem, ale v tom vedru jsem měl problém auto uchladit. Ještě, že se 
mi aspoň podařilo vrátit zpět na výchozí pozici,“ hodnotil první sobotní jízdu Lacko, který cílovou 
pásku protnul na páté pozici, ale z důvodu penalizace Breretona za překročení maximální 
povolené rychlosti se posunul o příčku výše. 
 
Ani David Vršecký nevyvázl ze startu bez úhony. „Start byla pěkná divočina, nestíhal jsem koukat 
co se děje,“ divil se Vršecký. To, co včera čínský mistr předpovídal se také naplnilo. Ve velkém 
horku, kdy teplota povrchu trati sahala k 60°C byl velký problém s chlazením brzd a motoru. „Ke 
konci se mi začayi přehřívat brzdy, takže se jelo v tom vláčku strašně špatně. Osmé místo je na 
tu bídu ještě fajn,“ dodal Vršecký. 
 
Druhý závod 
Start do druhého závodu vyšel Adamu Lackovi daleko lépe a v prvním kole se zařadil za týmového 
kolegu Vršeckého na druhé místo, před kterého se ve druhém kole dokázal protlačit a cílem tak 
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projel na první pozici. „David dobře odstartoval, a navíc mi tam nechal prostor se za ním 
protáhnout na druhé místo. Nakonec je z toho vítězství, ze kterého mám obrovskou radost,“ 
uvedl na konci prvního dne spokojený Lacko. 
 
David Vršecký se ihned po startu ujal vedení, až ho ve druhém kole předskočil jeho týmový kolega 
Lacko a později i Němec Hahn. Dvojnásobný evropský šampion se po zbytek závodu držel na třetí 
pozici, o kterou smolně přišel v poslední zatáčce. „Hezký závod. Škoda, že ta bedna nevyšla, ale 
začalo to hrozně klouzat, protože kolo před tím vytekl nějaký olej na trať. Jen tak tak jsem se 
na ni dokázal udržet. Opravdu mě to štve,“ komentoval druhou jízdu zklamaný Vršecký.  
 
NEĎĚLE 
Superpole 
Adam Lacko zajel v nedělním Superpole druhý nejrychlejší čas a zajistil si tak start do třetího 
závodu z první řady. „Mám velkou radost, že se mi povedla vybojovat první řada. To druhé kolo 
jsem skoro ani nedýchal. Kiss tady letí, ale těší mě, že se nám podařilo z našeho auta dostat 
maximum,“ hodnotil nedělní kvalifikaci Lacko. 
 
Druhý měřený trénink víkendu nevyšel Vršeckému úplně podle představ, když si vyjel start z páté 
řady. „V prvním kole jsem nechtěl jet zbytečně na hraně, aby mi nezrušili čas jako jiným a jen 
desetina vteřiny mě dělila od šestého místa. Ve druhém kole už jsem nestihl vychladit brzdy a 
bylo to bez šance na zlepšení,“ uvedl Vršecký. 
 
První závod 
Parádní start se povedl Adamu Lackovi a ujal se ihned na začátku vedení, které už i přes 
dotírajícího Kisse do konce závodu nepustil a dojel si zde tak pro své druhé vítězství. „Nádhera, 
toto jsem tady ani nečekal. Auto fungovalo perfektně. Po startu se mi podařilo dostat před Kisse 
a pak už jsem ho jen hlídal v zrcátku. Jsem nadšený,“ ventiloval své radostné pocity ze třetího 
závodu rodák z Čeladné. 
 
Truckový mistr Evropy, Číny a Indie David Vršecký ve třetím závodě doplatil na vysoké teploty, 
které zde v Maďarsku panují, když měl problém s chlazením svého vozu. I přes tyto komplikace 
ale závod dokončil v top 10. „Musel jsem celý závod hlídat teploty, protože jsem to nemohl 
uchladit. Místo závodění jsem se soustředil na to, abych vůbec dojel. Musíme se na to podívat a 
do poslední jízdy s tím něco udělat,“ komentoval potíže ze třetího závodu Vršecký.  
 
Druhý závod 
Adam Lacko zaznamenal v posledním závodě víkendu třetí vítězství a navýšil svůj náskok ve 
vedení šampionátu už na 58 bodů! Stejný počin se mu povedl v této sezóně již v italském Misanu a 
na Nurburgringu. „Start se mi povedl a naštěstí jsem se všemu vyhnul. Drama to ale bylo na 
konci, když najednou nešlo pořádně přidat plyn. Že víkend na Hungaroringu dopadne takhle jsem 
opravdu nečekal,“ vyjádřil své nadšení po posledním závodě suveréní lídr šampionátu. 
 
David Vršecký se v poslední bodované jízdě víkendu přeci jen dočkal stupňů vítězů, když dojel na 
třetí pozici. „Po startu tam byla mela a podařilo se nám s Adamem prokličkovat, takže celkem 
v klidu jsem se dostal dopředu. Pak už to bylo o souboji s Gerdem a hlavně si hlídat Hahna. Jsem 
rád, že se mi konečně ta bedna podařila. Samozřejmě mám radost i za Adama a také za celý 
tým,“ uvedl Vršecký s úlevou. 
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Výsledky z Maďarska jsou také skvělou pozvánkou na domácí Mostecký okruh, kde už 
příští víkend pokračuje šestou zastávkou evropský truckový šampionát tahačů. 
 

 


