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PRESS RELEASE 
 

Lacko, Despite Health Problems, Brings Home from Misano Important 
Score Poins! 

 
Although only a couple of days before the opening racing weekend of FIA ETRC 2018 the 
acting European Champion seemed to be forced to skip the Italian racing for health 
reasons, he finally brings home from Italy two silver ranks and important score points for 
the final settlement of accounts. The British pilot Oly Janes received two podium ranks in 
the newcomer category scoring at his premiere in the European Race Truck Cup.  
 
SATURDAY 
TIME PRACTICE 
Adam Lacko, struggling with his rivals and with his post-operative condition, fought in the time 
practice for the position among the Top 3, which he missed by mere three tenths of a second in 
the final score. “I try not to think of my health condition but it keeps limiting me nevertheless. 
Since the morning we have in addition sought the correct brake setting, so far not very 
successfully. We have to think up something quickly for the race,“ said Lacko. 
 
“For me this was still getting to know the circuit, but I believe we are on the right track, 
although the results do not show that. I must put the information received from Adam to 
practice and then we will see,“ was the comment on the time practice by the British pilot Oly 
Janes.  
 
FIRST RACE 
The first laps of the first race of this season were very messy. Due to technical problems of 
Frankie Vojtíšek, finally affecting Janiec and Janes who were blamelessly harmed by the 
situation, the race had to be interrupted. Adam Lacko forgot about his health complications and 
squeezed to the third rank in the second curve where he eventually finished the race. After 
penalisation of Albacete he even moved a rank forward. “Luckily I succeeded in the restart and 
managed to grasp the third rank. Then I only needed to avoid mistakes for any slightest 
hesitation would mean a drop in the ranking. We made the maximum of it for what it had looked 
like in the morning,“ was Adam´s view of the opening race of the season.  
 
Oly Janes experienced a bad-luck premiere when after a successful start he slipped on an oil pool 
and crashed into the barriers. “After start I successfully managed to avoid all collisions and 
squeeze to the thirteenth rank. But then right in front of me Frankie Vojtíšek´s truck exploded 
and began to burn. The diesel leaking from it made me spin and hit the crash barriers. A quite 
wild experience for my first race, but I survived in good health, luckily. I hope this was my piece 
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of bad luck on stock for beginners and now things will only be better,“ stated the British pilot, 
who had to give up his first European race unwillingly.  
 
SECOND RACE 
Adam Lacko started successfully in the second race again, making use of the hesitation of his 
rivals in front of him, and taking the third rank right since the beginning. However, he was not 
prepared to be satisfied with this rank, though. In the last but one lap he made Janiec make a 
mistake and pushed his truck forward to the final silver rank. “I am extremely happy. I was a 
little lucky at the start, avoiding the mess in front of me and grasping the third rank. Then I 
only waited for Janiec´s mistake, which came in the last but one lap. I had to watch for Hahn, 
who finally ranked fourth so I reduced his advantage by some points. I am very happy for today. 
The result has exceeded all expectations, considering the circumstances,” rejoiced Lacko after 
Saturday, losing mere three points after the leader Hahn. 
 
Oly Janes, the second pilot racing in the Buggyra colours, will still have to wait for a while for his 
first European score points. He ranked eleventh in the second Saturday race, which brought him 
the third rank in the newcomer scoring. “I did enjoy the race, and I crossed the finish line for the 
first time, which is a step forward after the first race. In the middle of the race I overheated 
the tyres, which knocked me backward in the ranking. But I am very pleased with the eleventh 
rank and the third rank in the Promoters Cup. I hope the first score points will come tomorrow,“ 
believed the native of Bristol. 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
Adam Lacko ranked sixth in the Sunday time practice, like in Saturday´s. “Jochen (Hahn) looks 
like driving his own race,“ is how Adam pointed out to the fact that the German pilot ended with 
the advantage of at least a half of a second in front of all. “I took out of my truck all that was 
possible, but we expected a better rank. I will have to pull more vigorously in the race again,” 
was the assessment of the Sunday super pole by the acting European champion Adam Lacko. 
 
Oly Janes assured for himself start from the seventh row by his fourteenth best lap time in the 
time practice. “Nervousness certainly plays a role. To have just a single chance to achieve the 
quickest lap time is new and a little stressing for me. I must cope with it better next time,“ said 
Janes. 
 
THIRD RACE 
For Adam Lacko the third race was a struggle for survival rather than for a top rank. “This was 
tight. I am glad I finished at least. At the start somebody stepped on the pedal in front of me 
and I was stuck. In addition in the first curve Sasha broke my tyre. Then I just tried to reach the 
finish. I must see the video to learn what happened there,“ said Adam, who, despite the 
complications, finally scored in the race, which was maximum he could achieve, given the 
circumstances. 
 
The race was not fortunate for Lacko´s team mate Oly Janes either. He had to step out after the 
third lap. ”I do not know what happened. I could not accelerate after start and had to drive at 
80% of the full power at the maximum. In the fourth lap I gave up for there was no point in 
continuing. I hope we will put my truck together for the last race,“ were the summarising words 
of the disappointed Janes.  
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FOURTH RACE 
Although Lacko seemed to have collected his full portion of bad luck in the previous race, the 
opposite was true. After a crash in the opening metres of the race his steering ceased working 
and he was forced to give up after the sixth lap. “I was hit after start and my steering stopped 
working. Unfortunately too irregularly for me to know when it would work and when not. I 
ended outside the track a couple of times. There was no point in struggling with it further and I 
decided to give up my tenth rank. It would have been a vain hazard,“ said Lacko, who had raced 
for the whole weekend with considerable self-denial.  
 
Oly Janes, the newcomer to the Buggyra colours, crossed the finish line raking eleventh, for the 
second time this weekend. This brought him the second rank in the Promoters Cup. “Of course I 
am very happy, managing to improve the best result of this weekend so far, and win the second 
rank in the newcomers´ competition. All in all, there is still a lot for me to learn to join the 
elite. But I have enjoyed my first weekend and I am looking forward to Hungary,“ stated Janes 
at the end of the weekend, bringing home from Italy two cups.  
 
“I must raise my hat Adam. To race after so complicated surgery and under such conditions and 
to win two silver ranks is a wonderful result. I could see the self-denial he drove with but he 
overcame that and brings important score points from Italy, despite the unlucky Sunday” were 
the words of praise for the number one of the team by the team manager Jan Kalivoda. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko si i přes zdravotní peripetie odváží z Misana důležité body! 

 
Přestože se ještě pár dní před úvodním podnikem FIA ETRC 2018 zdálo, že úřadující 
evropský šampion bude muset ze zdravotních důvodů italský závod vypustit, odváží si 
nakonec z Itálie dvě druhá místa, a především důležité body pro konečné zúčtování. 
Britský závodník Oly Janes při svém premiérovém startu v Evropském poháru tahačů 
vybojoval dvě pódiová umístění v hodnocení nováčků. 
 
SOBOTA 
MĚŘENÝ TRÉNINK 
Adam Lacko bojující kromě soupeřů i s pooperačním stavem se v měřeném tréninku pral o 
umístění v Top 3, na které mu v konečném součtu chyběly tři desetiny. „Snažím se nemyslet na 
můj zdravotní stav, ale pořád mě to limituje. Od rána navíc hledáme správné nastavení brzd, ale 
zatím se to moc nedaří. Musíme do závodu rychle něco vymyslet,“ řekl Lacko. 
 
„Pro mě to bylo stále seznamování s tratí, ale věřím, že jsme na správné cestě, i když to 
výsledkově nevypadá. Musím jen informace od Adama převést do praxe a uvidíme,“ komentoval 
kvalifikaci britský závodník Oly Janes.  
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Hodně rušno bylo v úvodních kolech prvního letošního závodu. Kvůli technickým problémům 
Frankieho Vojtíška, na které doplatili i Janiec s Janesem musel být závod přerušen. Adam Lacko 
zapomněl na své komplikace a hned ve druhé zatáčce se prosmýkl na třetí místo, na kterém 
závod  nakonec dokončil. Po dodatečné penalizaci Albaceteho se posunul ještě o příčku výše. 
„Naštěstí se mi povedl restart a podařilo se mi protáhnout na třetí místo. Pak už to bylo jen o 
tom neudělat chybu, protože sebemenší zaváhání by znamenalo propad. Na to jak to vypadalo 
ráno, jsme z toho vytěžili opravdu maximum,“ hodnotil úvodní závod sezony Adam. 
 
Oly Janes zažil smolnou premiéru, když po vydařeném úvodu uklouzl na olejové skvrně a narazil 
do svodidel. „Po startu se mi podařilo vyhnout kolizím a protáhnout se na třináctou pozici. Pak 
ale přímo přede mnou vybouchlo auto Frankieho Vojtíška a začalo hořet. Nafta která z něj začala 
téct mě dostala do hodin a narazil jsem do svodidel. Na první závod celkem divoká zkušenost, ale 
přežil jsem to ve zdraví. Doufám, že jsem si nováčkovskou smůlu už vybral a bude jen líp,“ 
konstatoval britský pilot, který musel ze svého prvního evropského závodu nedobrovolně 
odstoupit. 
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DRUHÝ ZÁVOD 
Adamovi Lackovi se ve druhé jízdě opět povedl start, využil zaváhání soupeřů jedoucích před ním 
a probojoval se hned v úvodu na třetí místo. S tímto výsledkem se ovšem nehodlal spokojit. 
V předposledním kole donutil chybovat Janieca, díky čemuž se protlačil na konečnou stříbrnou 
příčku. „Mam obrovskou radost. Na startu jsem měl trochu štěstí, že jsem se té mele přede 
mnou vyhnul a posunul se na třetí pozici. Pak už jsem jen čekal na chybu Janieca, která přišla 
v předposledním kole. Musel jsem jsem si hlídat Hahna, ale ten nakonec dojel na čtvrtém místě, 
takže jsem na něj nějaký bodík stáhnul. Za dnešek velká spokojenost. Vzhledem k okolnostem 
výsledek předčil veškerá má očekávání,“ radoval se Lacko po sobotě, který po prvním závodním 
dnu ztrácí na vedoucího Hahna pouhé tři body. 
 
Druhý pilot v barvách Buggyry Oly Janes musí na své první evropské body ještě chvíli počkat, když 
druhou sobotní jízdu zakončil na jedenácté pozici, která také znamenala třetí příčku v hodnocení 
nováčků. „Závod jsem si opravdu užil, navíc jsem poprvé spatřil cíl, což považuji oproti první 
pohárové jízdě za posun kupředu. V půlce závodu jsem přehřál trochu gumy, takže jsem se 
propadl. Z jedenáctého místa a třetího v Promoters cupu mám ale velkou radost. Body snad 
přijdou zítra,“ věří rodák z Bristolu. 
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 
Adam Lacko dokončil nedělní měřený trénink na šestém místě, čímž zopakoval sobotní výsledek. 
„Vypadá to, že Jochen (Hahn) si jede svůj závod,“ poukázal Adam na fakt, že německý pilot 
nadělil všem nejméně půl vteřiny. „Z auta jsem vytáhl maximum možného, ale čekali jsme lepší 
umístění. Budeme muset zase o to více zabrat v závodě,“ hodnotil úřadující šampion nedělní 
superpole Adam Lacko. 
 
Oly Janes si čtrnáctým nejrychlejším časem zajistil start ze sedmé řady. „Určitě hraje roli 
nervozita. Mít pouze jednu šanci zajet nejrychlejší čas je pro mě nové a trochu stresující. Musím 
se s tím příště popasovat lépe,“ řekl Janes. 
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Pro Adama Lacka, byl třetí závod spíše bojem o přežití než o přední umístění. „Bylo to hodně o 
fous. Jsem rád, že jsem vůbec dojel. Na startu to tam přede mnou někdo zašláp a to mě zaseklo. 
Navíc mě pak v první zatáčce Sasha prorazil gumu. Snažil jsem se pak hlavně dojet do cíle. Jdu se 
podívat na video, co se vlastně stalo,“ řekl Adam, který i přes nastalé komplikace dokončil závod 
na bodované pozici, což se v té chvíli rovnalo maximu možného.. 
 
Ani pro Lackova kolegu Olyho Janese se nejednalo o závod z kategorie šťastných. Po třetím kole 
musel odstoupit. „Vůbec nevím, co se stalo. Po startu jsem nemohl přidat plyn a jel tak na 80%. 
Ve čtvrtém kole jsem to vzdal, protože to nemělo cenu. Doufám, že to dáme na poslední závod 
do kupy,“ hodnotil jízdu zklamaný Janes.  
  
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Zdálo by se, že Lacko si všechnu smůlu vybral v předchozím závodě, ale opak byl pravdou. Po 
nárazu v úvodních metrech závodu mu přestalo fungovat řízení a po šestém kole byl nucen 
odstoupit. „Po startu jsem dostal ránu a přestalo mi jít řízení. Bohužel tak nepravidelně, že jsem 
nevěděl, kdy mi to vypne a kdy ne. Několikrát jsem vylétl i mimo trať. Nemělo cenu se s tím dál 
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prát a z desátého místa jsem raději odstoupil. Byl to zbytečný hazard,“ usoudil Lacko, který celý 
víkend absolvoval se značným sebezapřením.  
 
Nováček v barvách Buggyry Oly Janes protnul po druhé za víkend cílovou pásku na jedenáctém 
místě, což se rovnalo druhé příčce v Promoters cupu. „Samozřejmě mám velkou radost, podařil 
se mi vylepšit nejlepší výsledek víkendu, a navíc vybojovat druhé místo v hodnocení nováčků. 
Celkově vzato se mám stále co učit abych se dotáhl na elitu. Nicméně první víkend jsem si 
opravdu užil a těším se do Maďarska,“ konstatoval na konci víkendu Janes, který si z Italie veze 
dva poháry. 
 
“Musím před Adamem smeknout klobouk. Postavit se po tak komplikované operaci, za takovýchto 
podmínek na start a ještě z nich urvat dvě druhá místa je krásný výsledek. Bylo vidět, že musel 
jet se sebezapřením, ale překonal to a veze si z Italie velice důležité body, i když mu v neděli 
štěstí nepřálo” hodnotil počínání týmové jedničky manažer týmu Jan Kalivoda. 
 
 

 


