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PRESS RELEASE
Vršecký Defends Champion Title in China Without Any Lost Score Point,
Lacko Ranks Second!
The third and last stage of the Chinese Race Truck Championship is already part of
history. The pilots of the Buggyra Racing team clearly controlled the podium is both
races, not leaving any space for the competitors, ranking in the following order: Vršecký,
Lacko, Kolomý. David Vršecký thus became a sovereign defender of the Chinese truck
racing champion title without tasting the bitterness of defeat. Adam Lacko ranked silver
again, like last year.
David Vršecký did not find any stronger rival in the last two races either, thus completely
controlling this edition of the championship. “Super, we appreciated the little colder weather
here, but due to the extremely high humidity we are sweated all over anyway. The first race
was comfortable for we started from the front. The second race was already about some
overtaking and contacts, due to which we had to visit the tower. But the worse was the
beginning of the weekend, when we had to repair the whole truck, the better was its end. The
podium was completely occupied by Czech pilots, so we robbed them of all cups here,” was the
comment of the double European and now already the double Chinese champion Vršecký. “I have
covered two seasons here, both victorious for me, so if the third season is the same, I will only
be happy. I enjoy it here, we have won what we could,” said the happy Vršecký.
Adam Lacko ranked second in both races and silver was his overall rank as well, like last year.
“Today both me and David and Martin have been successful. We have climbed the podium twice.
The morning race was not difficult at all, for David and I started from the first row and so we
also reached the finish. The second race is always more interesting, as the first ten pilots swap
starting order. We tried to get in front from the rear positions not to let the leaders too far
away. We managed in the course of the first two laps and then be held the same ranks like in
the previous race.,” commented the current sovereign of the championship on the last races. “I
have managed to defend my second overall rank of last year and so I am absolutely satisfied.
Now I will concentrate on the finals of the European championship,“ was the satisfied Lacko´s
comment on the overall silver rank.
Although Martin Kolomý was rather getting used to the truck again after the two-year pause he
obtained two third ranks. “It was a little of a struggle for I had not driven the circuit truck for a
long time before. The interesting moment came when the three of us climbed the podium
together. In the second race we had to overtake a lot of slower trucks. Some of them cornered
without looking around them and the result was some contacts. I must congratulate David for
the overall victory, wonderful. I hope to see him in the second truck at Dakar next year,” said
Kolomý with a smile on his lips. “I may appear here again next year, but not for the whole series,
for I want to visit the Silk Way Rally again,“ revealed the native of Bruntál his future plans.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Vršecký v Číně obhájil titul bez ztráty jediného bodu, Lacko druhý!
Třetí a zároveň poslední podnik čínského šampionátu tahačů je již minulostí. Závodníci
týmu Buggyra Racing jasně ovládli v obou závodech podium a nedali tak konkurenci
sebemenší šanci, když dojeli do cíle v pořadí Vršecký, Lacko, Kolomý. David Vršecký tak
obhájil titul čínského šampiona suverénním způsobem, když nepoznal hořkost porážky.
Adam Lacko dokončil čínský šampionát stejně jako v předchozím roce na druhé pozici.
David Vršecký ani v posledních dvou jízdách nenašel přemožitele a jasným způsobem tak opanoval
letošní ročník šampionátu. „Super, trochu jsme si libovali, jak je tu chladněji, ale z důvodu velké
vlhkosti z nás leje opravdu nevídaně. První závod byl na pohodu, kdy jsme startovali zepředu.
Druhý závod už tam bylo nějaké předjíždění a kontakty, kvůli kterým jsme museli na věž.
Nicméně tak, jak ten víkend špatně začal, když jsme opravovali celé auto, tak dobře skončil. Byli
jsme na bedně všichni Češi, takže jsme jim to tady vybrali do posledního poháru,“ komentoval
dvojnásobný evropský a nyní už i dvojnásobný čínský šampion Vršecký. „Mám zde za sebou dvě
sezony, obě jsem vyhrál, tak když bude třetí sezona stejná, vůbec bych se nezlobil. Docela mě to
tu baví, zatím jsme vyhráli, co se dalo,“ uvedl radostně Vršecký.
Adam Lacko dokončil oba závody na druhém místě a v celkovém hodnocení obsadil stejně jako
v předešlém ročníku stříbrnou pozici. „Dneska se zadařilo jak mě, tak Davidovi i Martinovi.
Obsadili jsme jim dvakrát stupně vítězů. Dopolední závod nebyl vůbec složitý, protože s Davidem
jsme startovali z první řady, a tak jsme dojeli i do cíle. Druhý závod bývá vždy zajímavější, kdy
se prohazuje prvních deset jezdců. Snažili jsme se ze zadních pozic dostat co nejrychleji dopředu
aby nám zbytek neujel. To se podařilo během prvních dvou kol a pak jsme dojeli ve stejném
pořadí jako v prvním závodě,“ uvedl k závěrečným závodům dosavadní suverén evropského
šampionátu. „Podařilo se mi obhájit loňské druhé místo v celkovém bodování šampionátu, takže
jsem naprosto spokojený. Teď se již budu koncentrovat na závěr evropského šampionátu,“
hodnotil celkové umístění spokojený Lacko.
I přesto, že se Martin Kolomý se svým autem po dvouleté pauze spíše sžíval, získal dvě třetí
místa. „Byl to trochu boj, protože v okruhovém autě jsem dlouho nejel. Bylo to zajímavé v tom,
že jsme všichni skončili na podiu. Ve druhém závodě jsme hodně předjížděli pomalá auta.
Některý zatočí a ani se nepodívají vedle sebe, takže tam byly i nějaké kontakty. Musím
pogratulovat Davidovi, celé to tu vyhrál, takže paráda. Doufám, že ho letos uvidím na Dakaru
v druhém autě,“ řekl Kolomý s úsměvem. „Příští rok se tu možná ukážu, ale určitě ne na celý
seriál, protože bych se chtěl opět podívat na Silk Way Rally,“ prozradil své plány rodák
z Bruntálu.
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