Power Sports SE - European marketing branch
Květinková 2714/14a, 130 00 PRAHA 3, CZECH REPUBLIC
Tel. +420 266 027 111, Fax +420 284 821 434, powersports@buggyra.com

PRESS RELEASE
Buggyra Was Successful at Home, Lacko Increases Leadership
Although racing on domestic ground always exerts pressure on both Buggyra pilots, both
Adam Lacko and David Vršecký have demonstrated sufficient experience transformed into
a convincing victory. The advantage of Adam Lacko over the rest of the field tree stages
before the end of the championship has increased to sixty points. At the same time David
Vršecký scored his best result of the season at the Most circuit.
SATURDAY
Super Pole
The overall interim leader of the championship Adam Lacko received the privilege to start from
the second row in the first race of the weekend on the basis of his super pole result. “The
weather has changed a little bit from yesterday and the road has become slippery. We could not
do any better. We must do something about it before the race starts and see what happens in
the end,“ was Lacko´s comment on the time practice.
David Vršecký held the sixth quickest lap time for a long time, finally overcome by Smith in the
last lap. This meant his start for the first race from the fourth row. “What can you do, I expected
a little better results, but Adam and I slipped a little. The more we will have to fight in the
race,“ commented Vršecký on the Saturday super pole.
Cup Race 1
Adam Lacko got close to Kiss in the very first curve, but he Hungarian won the duel. However,
Adam he did not have to feel pity for that for in the course of the race he managed to overtake
the then still second ranking man of the championship and finish the race with the silver rank. “A
nice race. In the beginning Kiss made use of the inside trail and held the second rank. But in the
end I managed to overtake him after all and so I am satisfied. A podium after the very first race
is a good start,“ said Lacko with satisfaction.
David Vršecký improved his starting position by one rank by overtaking Lenz and finally ranking
sixth. “The first race was probably up to my expectations. The start of the left line was not very
successful so we moved a little forward and in fact until the last but one lap I circled behind
Lenz, whom I finally managed to overtake,“ was the double European champion´s comment on
the first race. “I will start the second race from the second row, as kind of a stopper between
the quick and the slow. I will see what that will lead to,“ he foretold.
Cup Race 2
In the second Saturday race Adam Lacko ranked right below the podium. “The fourth rank is
quite good, I think. Maybe if there had been was one or two more laps, it might have been a
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podium, but it is all the same now. The handicap race is always more difficult and before I
managed to squeeze in the front, the leaders developed too much of an advantage over me.
Then it already became difficult to chase them. I am satisfied after Saturday and I hope the fans
are too, the many as they are here. I am already looking forward to tomorrow,“ said Lacko at
the end of the first racing day of the weekend.
The pilot and chief constructor in one, David Vršecký, improved his score in contrast to the first
race, finally ranking fifth after his team mate. His score points thus also contributed to the team
leadership of the Buggyra Racing team. “Pity that in the beginning I received those blows, lost
the trail and the rank. Then Adam made use of my hesitation and overtook me. That was my last
mistake in the race and then I already provided a faultless racing performance,“ said Vršecký.
SUNDAY
Super Pole
Adam Lacko was the quickest in the Sunday time practice and was thus allowed to use the pole
position to start the first race of the day. “This time practice was made for me. The quickest lap
came out as expected, I drove at the brink and did not make any mistake, so the result is super.
Thank God for the outcome,“ evaluated Lacko the successful time practice.
David Vršecký repeated his result of the previous day and got the fourth row in the starting grid
of the first Sunday race. “I cannot say whether I am satisfied or not. I did my best, improved my
last lap, but the seventh rank was the best I could do. I will again have to fight in the race,“ said
Vršecký.
Cup Race 3
Adam Lacko, the interim overall leader of the championship, did not find any conqueror in the
third race of the weekend and performed the start-finish victory. “Right in the first lap I
managed to build an advantage over Jochen (Hahn) and then I only concentrated on not making a
mistake, which I managed with the first rank as the outcome. I am very happy,“ expressed Lacko
his enthusiasm in the VIP tent of the Buggyra team.
His team mate David Vršecký ended the third race with the seventh rank and will thus start the
handicap race from the first row. “There was a big mess in the beginning, in which I even lost my
rear-view mirror and dropped somewhere to the tenth rank. For the rest of the race I then tried
to make up for the loss and the seventh rank was probably the most I could get out of that. But I
am very happy about Adam´s victory,“ said Vršecký.
Cup Race 4
Adam Lacko improved his starting position by one rank and eventually ranked seventh. “Before
the start to the race I knew that unless I lost with Jochen by more than 4 points I would win at
home,“ said Adam Lacko in the finish, after subordinating his racing tactics to this endpoint an
finally ranking after his rival by mere one point, which equalled to overall domestic victory.
David Vršecký made use of his start from the first row, only overtaken by Brereton, not starting in
the Constructors´ Cup. “The goal was the podium and slowing down the race for Adam. When
they told me in my earphones that Jochen (Hahn) was only one score point in front of Adam, I
pressed even harder,“ said Vršecký, whose second rank is this best ranking so far this season. The
Buggyra Racing team thus became the sovereign controller of the Constructor´s Cup with
increased advantage.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Buggyra byla doma prorokem, Lacko navýšil vedení
Přestože jsou závody na domácí půdě spojeny s tlakem na oba jezdce Buggyry, prokázali
Adam Lacko s Davidem Vršeckým patřičné zkušenosti, které zúročili v suverénní
vítězství. Náskok Adama Lacka narostl tři podniky před koncem šampionátu na šedesát
bodů. David Vršecký na mosteckém okruhu zároveň zaznamenal nejlepší výsledek
sezóny.
SOBOTA
Superpole
Průběžný lídr Adam Lacko si v sobotním superpole vybojoval start do první jízdy ze druhé řady.
„Dneska se oproti včerejšku počasí trochu změnilo a začalo nám to klouzat. Víc se opravdu zajet
nedalo. Musíme s tím do závodu ještě něco provést a uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ hodnotil
kvalifikaci Lacko.
David Vršecký držel dlouhou dobu šestý nejrychlejší čas, když ho v posledním kole předskočil
Smith. V praxi se jeho výsledek rovnal startu ze čtvrté řady. „Co se dá dělat, čekal jsem o něco
lepší výsledek. Trochu nám to s Adamem klouzalo. O to více budeme muset zabojovat v závodě,“
komentoval Vršecký sobotní superpole.
První závod
Adam Lacko se ihned v úvodní zatáčce dostal do těsného kontaktu s Kissem, ze kterého vyšel
vítězně Maďar. Mrzet ho to ale nemuselo, jelikož v průběhu závodu se dokázal před v tu dobu
ještě druhého muže šampionátu opět dostat a dokončil tak jízdu na stříbrné pozici. „Pěkný závod.
Na začátku využil Kiss vnitřní stopy v první zatáčce a udržel se na druhém místě. Nakonec se mě
ho ale přeci jen povedlo předjet, takže jsem spokojený. Podium hned v prvním závodě je dobrý
start,“ řekl spokojený Lacko.
David Vršecký si oproti startu polepšil o jednu pozici, když se v závěru závodu dokázal dostat před
Lenze a dojel tak šestý. „První závod byl asi podle mých představ. Start se úplně nepovedl levé
řadě, takže jsme se trochu posunuli dopředu a v podstatě až do předposledního kola jsem kroužil
za Lenzem, kterého jsem pak dokázal předjet,“ konstatoval dvojnásobný evropský šampion po
první jízdě. „Do druhého závodu budu startovat ze druhé řady, takže budu takový špunt mezi
těmi rychlými a pomalými. Uvidíme, jak to dopadne,“ předpovídal.
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Druhý závod
Ve druhém sobotním závodě skončil Adam Lacko jen těsně pod stupni vítězů. „Tak čtvrté místo si
myslím, že je celkem dobré. Možná, že kdyby se jelo o dvě kola více, mohla z toho být bedna,
ale to už je teď jedno. Handicapový závod bývá vždy těžší a než jsem se protlačil dopředu, tak
mě jezdci na předních pozicích odjeli. Pak už bylo složité je dohnat. Já jsem po sobotě
spokojený, doufám že fanoušci také, kterých je tu jako každý rok opravdu hodně. Už teď se
těším na zítra,“ řekl na konci prvního závodního dne Lacko.
Pilot a šéfkonstruktér v jedné osobě David Vršecký si oproti prvnímu závodu polepšil a dojel za
týmovým kolegou na páté pozici. Také díky jeho bodům navýšil tým Buggyra Racing vedení
v týmech. „Škoda toho začátku, kde jsem dostal pár ran, vylétl z trati a ztratil pozici. Pak Adam
využil mého zaváhání a dostal se přede mě. To byla také má poslední chyba a do konce závodu už
jsem si to pohlídal,“ uvedl Vršecký.
NEDĚLE
Superpole
Adam Lacko zajel v nedělní kvalifikaci nejrychlejší čas a do prvního závodu tak odstartuje
z poleposition. „Dnešní kvalifikace mi opravdu sedla. To nejrychlejší kolo vyšlo tak jak mělo. Jel
jsem opravdu na hraně a neudělal jsem žádnou chybu, takže super výsledek. Chvála bohu, že to
takhle dopadlo,“ hodnotil Lacko vydařenou kvalifikaci.
David Vršecký pak zopakoval výsledek z předchozího dne a do závodu vyrazí ze čtvrté řady.
„Nemůžu říct, jestli jsem spokojený nebo nespokojený. Snažil jsem se co to šlo, v posledním kole
jsem se zlepšil, ale stačilo to jen na sedmé místo. Budu muset opět zabojoval v závodě,“ řekl
Vršecký.
Třetí závod
Průběžný lídr pořadí Adam Lacko nenašel ve třetím závodě přemožitele a vyhrál stylem start, cíl.
„Hned v prvním kole se mi podařilo udělat si na Jochena (Hahna) náskok a pak jsem se soustředil
na to, abych neudělal žádnou chybu, což se povedlo a je z toho první místo. Mám obrovskou
radost,“ vyjádřil své nadšení Lacko ve VIP stanu týmu Buggyra.
Týmový kolega Lacka David Vršecký dokončil třetí závod na sedmé pozici a do poslední jízdy
víkendu tak bude startovat z první řady. „Hned na začátku tam byla velká mela, ve které jsem
dokonce ztratil zrcátko a propadl se pořadím až někam k desátému místu. Celý závod jsem se
pak snažil dohnat ztrátu a sedmé místo bylo asi maximum. Obrovskou radost mám ale za Adama,
který dokázal zvítězit,“ konstatoval Vršecký.
Čtvrtý závod
Adam Lacko si oproti startu polepšil o jednu pozici a poslední jízdu víkendu dokončil sedmý.
„Před začátkem závodu jsem věděl, že pokud neprohraju s Jochenem o více než čtyři body, doma
zvítězím,“ řekl po dojezdu Adam Lacko, který tomuto cíli podřídil i taktiku závodu a dojel za
svým soupeřem zpět o jediný bod, což se rovnalo celkovému domácímu vítězství.

David Vršecký využil startu z první řady, když se nad jeho síly ukázal být, pouze v poháru
konstruktérů nestartující Brereton. „Cílem byla bedna a zpomalení závodu, kterého by
mohl využít Adam. Když mi řekli do vysílačky, že Jochen (Hahn) je před Adamem pouze o
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bod, přitlačil jsem na pilu,“ řekl Vršecký, jehož druhé místo se rovná nejlepšímu
letošnímu umístění. Tým Buggyra Racing tak zároveň suverénně ovládl Pohár konstruktérů
a navýšil vedení.
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