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PRESS RELEASE
Vršecký Winning Jackpot in India
The last weekend offered an extremely interesting confrontation to truck racing fans.
India held a battle of the best pilots of the prestigious English truck racing championship
featuring four European champions – Gerd Körber, Antonio Albacete, David Vršecký and
Norbert Kiss, with the Old Continent further represented by the best female trucker in
history Steffi Halm.
Dominance of Europe, Loss for English Truckers
The spell of the race and the unprecedented show in one was in the fact that all pilots drove the
same trucks from the domestic production of the giant local manufacturer TATA Motors. Right in
the beginning the pilots had to cope with the shock represented by trucks with the power of 1000
horses. However, after a couple of hours this variant was revealed to be only planned for next
year while the current trucks still hid the standard 400 HP under the bonnet. “The atmosphere
here is really interesting, for the organizers pray for not too much exceeded last year´s visitors´
rates of 60,000 thousand visitors per day, for in such case they would have to open one more
tribune,” outlined the Buggyra team manager Jan Kalivoda the pre-start atmosphere of Friday
morning adding that the real state of affairs would only be revealed in the course of the Saturday
time practice.
The time practice came after a presentation of all worth presenting, which lasted for the long six
hours. European champions proved their dominance in the course of the time practice, but the
most visible figure of the day was the manager of FIA ETRC Tony Iddon. Although only coming to
India as a guest he soon began to spread around penalisations for route shortening. The quickest
lap time and the pole position at his first start in India was finally enjoyed by David Vršecký,
followed by his former team mates Albacete and Körber. “The circuit is quote a formula one, and
I am glad I have finally got used to the right-side steering wheel. Interestingly enough, the
English pilots, who must be used to this and must know the circuit better, were completely lost
in confrontation with us,” said David after the practice. “Although the Indian technology cannot
compare to ours yet, we all have identical conditions, which promises a very interesting race.“
Show by Hollywood Scenario
The Sunday race, the culmination of the whole event, was preceded by a rich accompanying
programme consisting of, inter alia, a light show, a song and dance show, as well as a convoy of
Harley Davidson motorcycles. All items on the agenda were however overshadowed by the
Hollywood super star Akshay Kumar, whose entry to the provisional stage made of TAT truck was
welcomed with frenetic applause. The unbound madness of the crowd was only ended by the race
of the Indian truckers with the amazing prize money, for the local conditions, amounting to €
15,000. “I do not know what the boys cover in terms of testing, but their performance was
decent for only the second edition,“ was the evaluation of David Vršecký, who is not even against
the advised variant of a common race in future.
And then the time of the stars came. The very first lap answered the question of the speculated
on fitness of Antonio Albacete, who had missed the last edition of the European championship.
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“Considering the fact that we were both members of the same team Dealer Daredevil, Antonio
pushed really strong. Unfortunately, still at the end of the first lap he braked incorrectly, thus
opening the way to my first victory on Indian ground for me. But he certainly did not forget how
to race,“ stated David in the finish. In addition to Antonio another exciting moment was staged
by the pair Kiss – Smith, who fought together so vigorously that they caused the red flag waving in
the sixth lap and suspension of the race.
Vršecký Loved by Crowd
The overall victory was then finally decided in the last fifteen-lap race. In the beginning David
successfully fought back an attack of Gerd Körber and then performed a sovereign start-finish
victory. After that he experienced something he had not seen before. “I won the European
championship twice but to be pulled out of the truck by the local fans in a foreign country and
carried in their arms to the podium, that is indeed the first experience in my life here. I can see
that the local audience does like contact racing,“ said the victorious David, followed in the finish
by Kiss and Körber.
“I must say I originally only wanted to see what it looked like here and did not ponder about the
result too much. But finally I was overwhelmed by the racing atmosphere and now I hold
champion titles from Europe, Germany, China and India, which is a decent collection,“ assessed
the weekend David Vršecký with satisfaction. The team manager Jan Kalivoda “admitted” a
pleasant surprise too, albeit not quite sure whether the concept of a show playing the same role
as the race would succeed in Europe. “Marketing in India is really good, the promoter is certainly
within black numbers, which is probably the local priority. Due to the short history and a single
truck supplier the audience reacted really stormily. The amusement is more interesting than the
result itself. Anyway, it was a very interesting and successful sport mission at the same time,“
added Jan Kalivoda.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Vršecký bral v Indii bank
Poslední víkend nabídl fanouškům truck racingu mimořádně zajímavou konfrontaci. V
Indii se totiž střetli v souboji s nejlepšími jezdci prestižního anglického truckového
šampionátu hned čtyři mistři Evropy – Gerd Körber, Antonio Albacete, David Vršecký a
Norbert Kiss, starý kontinent pak podpořila nejúspěšnější truckera historie Steffi Halm.
Dominance Evropy, Angličané vyhořeli
Kouzlo závodu a nebývalé show v jednom spočívalo ve faktu, že všichni jezdci startovali na
stejných vozech z produkce domácího gigantu TATA Motors. Hned v úvodu se museli piloti
vypořádat s šokem v podobě trucků a síle 1000 koní, po několika hodinách však vyšlo najevo, že
tato varianta se plánuje až na příští rok a letošní stádo pod kapotou bude čítat standardních 400
koní. „Je to tady zajímavé, neboť se pořadatelé modlí, aby nebyla výrazně překročena loňská
návštěvnost 60 000 diváků denně, protože v takovém případě by museli otevřít ještě jednu
tribunu,“ nastínil manažer Buggyry Jan Kalivoda předstartovní atmosféru z pátečního rána, s tím,
že skutečný stav věcí se ukáže v průběhu sobotního měřeného tréninku.
Toho se jezdci dočkali po šest hodin trvající prezentaci všeho prezentace hodného. Na měřeném
tréninku prokázali evropští šampionátu svou dominanci, nejzřetelnější postavou se však stal
ředitel podniků FIA ETRC Tony Iddon. Byť přijel do Indie v roli hosta, začal záhy rozdávat
penalizace za zkracování tratě. Z nejrychlejšího času a premiérového indické pole position se
nakonec těšil David Vršecký, následován bývalými stájovými druhy Albacetem a Körberem.
„Okruh je docela formulový, snad už jsem si konečně zvyknul na volant na pravé straně. Je
zajímavé, že angličtí jezdci i přes tuto nespornou výhodu a přece jen větší znalost okruhu, v
konfrontaci s námi vyhořeli,“ konstatoval David po tréninku. „Indická technika se s tou naší zatím
nedá srovnávat, na druhou stranu máme všichni stejné podmínky, což slibuje hodně zajímavý
závod.“
Show dle hollywoodského scénáře
Nedělnímu závodu, tedy vyvrcholení celé akce, předcházel bohatý doprovodný program skládající
se kromě jiného ze světelné show, tanců zpěvu, ale také konvoje motocyklů Harley Davidson.
Všechny však předčila bollywoodská super star Akshay Kumar, jehož nástup na provizorní pódium
vyrobeného z trucku TATA provázely frenetické ovace. Nespoutané davové šílenství ukončil až
závod indických truckerů, když se závodilo o na místní poměry pohádkové prize money v hodnotě
15 000 euro. „Nevím, kolik toho chlapci odjedou v rámci testování, ale na to, že se jednalo o
druhý ročník, předvedli slušný výkon,“ hodnotil David Vršecký, který se do budoucna nebrání ani
avizované variantě společného závodu.
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Pak už nastal čas těch nejlepších. Hned první kolo dalo odpověď na spekulace ohledně formy
Antonia Albaceteho, který chyběl v posledním ročníku evropského šampionátu. „Na to, že jsme
spolu jeli v jednom týmu Dealer Daredevil, Antonio zdatně tlačil na pilu. Bohužel ještě v úvodu
prvního kola probrzdil a tím mi výrazně usnadnil cestu k prvnímu vítězství na indické půdě.
Závodit ale určitě nezapomněl,“ konstatoval David v cíli.
Vedle Antonia se o vzrušení postarala i dvojice Kiss – Smith, která se do sebe pustila s takovou
razancí, až z toho bylo v šestém kole mávání červenou vlajkou a přerušení závodu.
Vršecký miláčkem davu
O celkovém vítězi závodu se pak rozhodovalo v poslední jízdě na patnáct kol. V jejím úvodu David
ustál atak Gerda Körbera a suverénně zvítězil systémem start – cíl. A pak poznal doposud
nepoznané. „Dvakrát jsem vyhrál evropský šampionát, ale aby mě někde fanoušci cizí země skoro
vytáhli z auta a nesli na stupně vítězů, to jsem nezažil. Je vidět, že se publiku hodně kontaktní
závodění líbí,“ hodnotil David, za kterým dojeli Kiss a Körber.
„Musím přiznat, že původně jsem se chtěl podívat, jak to tady probíhá, s výsledkem jsem si
nelámal hlavu. Nakonec mě to ale pohltilo, mám tituly z Evropy, Německa, Číny a Indie, což je
docela slušná sbírka,“ hodnotil spokojeně David Vršecký. I manažer Buggyry Jan Kalivoda
„přiznal“ příjemné překvapení, byť si není zcela jist tím, zdali by koncept, ve kterém hraje show
stejnou roli, jako samotný závod, v Evropě uspěl. „Marketingově jsou na tom v Indii hodně dobře,
promotér je nepochybně v černých číslech, což je nejspíše prioritou. Vzhledem ke krátké době
trvání a jednomu dodavateli aut, to diváci pojímají bouřlivě, více, než výsledek je zajímá
zábava. Každopádně se jednalo o velmi zajímavou a sportovně úspěšnou misi,“ dodal Jan
Kalivoda.
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