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PRESS RELEASE
Vršecký Rode the Victorious Wave in Shanghai
The second stage of the Chinese Race Truck Championship has become history. David
Vršecký won both Sunday races and thus has not yet found any conqueror in China this
season. Adam Lacko moved to the second rank in the interim overall ranking.
SATURDAY
In the non-scored Saturday ride David Vršecký followed his Beijing performance and won the
race. “So we are now past the Saturday race, which I managed to win. The way to the victory
was rather complicated, for heat and rain alternated during the race and the road was very
slippery. But the ride was excellent, we have accelerated as well, and so I am looking forward to
the tomorrow´s race,” was Vršecký´s comment on the first racing day in Shanghai.
Adam Lacko chased his team mate throughout the race and reached the finish with just a threesecond loss. “Today´s race was easy, only before start there was a little chaotic situation as our
Chinese colleagues do not know the roles very well and so they already began overtaking in the
setup lap. David and I did not know whether we should start race as well, but in the end we
decided to better let them go. Then after start things got sorted out somehow and I ranked right
behind David, and so we also reached the finish. There were several showers of rain in the
course of the race and so the road became very slippery. But we achieved a “double”, so we are
satisfied,” was Lacko´s assessment of the Saturday practice.
The premiere in the Chinese truck racing championship was staged by the only woman in the
starting list, the Hungarian female pilot Adrienne Vogel. She ranked seventh in the Saturday
practice and seventh will also be her starting position in the grid of tomorrow´s scored race.
SUNDAY
David Vršecký won both Sunday races, thus increasing his advantage in the lead of the
championship to 21 score points. “The first ace was quite easy for me. I started from the first
position, without problems, apart from some overtaking of trucks one lap behind, and finished
in the lead,” commented the champion title defender on the first scored race. “The second race
was a little more complicated as someone “overslept” at the start and I could not overtake him,
for there were the yellow flags and the rest of the field got far away in front of me. One
moment I found myself ranking second, with a big loss, which I reduced bit by bit to finally end
in the lead with a Sunday double. I would like to thank my team for excellent preparation of the
truck and the wonderful weekend,“ was Vršecký´s final evaluation of the Sunday races.
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The second ambassador of the Buggyra Racing team Adam Lacko copied his results of Beijing,
ranking second n the first scored race and third in the second. “We are past a hot Sunday in
Shanghai with two races. I think not bad at all. I ranked second in the main race and third in the
handicap race, where I had to fight my way forward from the rear of the field, so quite good.
The start of the second race was quite interesting. There was a minor accident there, but then it
started and I began to fight. David immediately overtook me and I tried to drive as well as I
could and finally reached to the third rank. I rank second in the overall interim ranking and I am
satisfied with that,” was Lacko´s comment on the racing weekend in Shanghai.
The Hungarian female pilot in the colours of the Buggyra Racing team, Adrienne Vogel, scored
eleventh rank at her live premiere in the Chinese truck racing championship. She did not finish
the second handicap race.
The third and last stage of the Chinese truck racing championship will take place in the Chinese
city of Ningbo over the second September weekend.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Vršecký se v Šanghaji vezl na vítězné vlně
Druhý podnik čínského truckového šampionátu je minulostí. David Vršecký zvítězil v obou
nedělních závodech a v Číně tak zatím letos přemožitele nenašel. Adam Lacko se
v průběžném pořadí posunul na druhou pozici.
SOBOTA
David Vršecký v sobotní nebodované jízdě, navázal na své výkony z Pekingu a závod dokončil na
první pozici. „Tak akorát máme po sobotním závodě, který se mi povedlo vyhrát. Bylo to
poměrně složité, protože v průběhu se střídalo velké horko s deštěm a hodně to klouzalo. Ale
selo se mě skvěle, celkem jsme i zrychlili, takže už se těším na zítřejší závod,“ komentoval první
závodní den v Šanghaji Vršecký.
Adam Lacko pronásledoval svého týmového kolegu po celou dobu závodu a do cíle dojel jen s tří
vteřinovým odstupem. „Dnešní závod byl docela jednoduchý, akorát před startem byla trošku
chaotická situace, jelikož čínští kolegové moc neznají pravidla, a tak začali hned v zaváděcím
kole předjíždět. S Davidem jsme nevěděli, jestli máme začít taky závodit nebo ne, ale radši jsme
je nechali. Pak se to na startu nějak srovnalo a já se hned na začátku zařadil za Davida, a tak
jsme dojeli až do cíle. Během závodu začalo několikrát pršet, tak to začalo hodně klouzat, ale
dojeli jsme si pro „double“, takže spokojenost,“ hodnotil sobotní kvalifikaci Lacko.
Premiéru v čínském truckovém šampionátu má za sebou jediná žena na startovní listině Maďarka
Adrienn Vogel. V sobotní kvalifikaci dojela na sedmé pozici, ze které také odstartuje do zítřejšího
bodovaného závodu.
NEDĚLE
David Vršecký vyhrál oba nedělní závody a navýšil tak svůj náskok ve vedení šampionátu na 21
bodů. „První závod byl pro mě docela jednoduchý. Startoval jsem z prvního místa, bylo to bez
potíží až na nějaké předjíždění o kolo a dojel jsem si pro první místo,“ komentoval první jízdu
obhájce titulu. „Druhý závod byl už trochu složitější, protože na startu někdo „zachrápal“ a já
ho nemohl předjet, protože byly žluté vlajky a ostatní mi hrozně ujeli. V jednu chvíli jsem byl
druhý, s velkou ztrátou, kterou jsem postupně stahoval až jsem se dostal na první místo a dojel
si tak pro nedělní double. Děkuju týmu za přípravu auta a skvělý víkend,“ hodnotil nedělní
závody Vršecký.
Druhý vyslanec týmu Buggyra Racing Adam Lacko okopíroval doslova své výsledky z Pekingu, když
v prvním závodě dojel na druhém místě a ve druhém třetí. „Máme za sebou horkou neděli
v Šanghaji, kdy jsme absolvovali dva závody. Myslím si, že to nedopadlo vůbec špatně. V hlavním
závodě jsem dojel druhý v handicapovém třetí, kdy jsem se musel probíjet zezadu, takže to bylo
docela dobré. Start druhého závodu byl hodně zajímavý. Byla tam nějaká menší nehoda, ale pak
se to rozjelo a začal jsem bojovat. David šel hned přede mě, já jsem se snažil dojet co nejlépe, a
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nakonec z toho bylo třetí místo. V průběžném hodnocení jsem na druhém místě, takže jsem
spokojený,“ hodnotil závodní víkend v Šanghaji Lacko.
Maďarská závodnice Adrienne Vogel v barvách týmu Buggyra Racing si na své konto připsala ve
své ostré premiéře v čínském truckovém šampionátu jedenácté místo. Druhý, handicapový závod
pak nedokončila.
Třetí a zároveň závěrečný podnik čínského truckového šampionátu se pojede druhý zářijový
víkend v čínském městě Ningbo.
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