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PRESS RELEASE 
 
Two Podium anks Help Lacko on His Way Up! 
 
The acting European champion Adam Lacko can eventually leave Hungary with 
satisfaction. After his Saturday victory and a third rank on Sunday he moved up to the 
fourth overall rank above Sasha Lenz. Oly Janes literally suffered through his second 
racing weekend in the European championship. 
 
SATURDAY 
SUPERPOLE 
Adam Lacko started the Hungarian racing weekend in the best way possible, obtaining the pole 
position in the very first time practice! “I did not hope in any quick lap time here and finally 
there is the quickest lap time on stage. We have turned over probably the whole vehicle 
overnight before today. I am very glad it has paid back,“ commented on the super pole the 
satisfied Lacko. 
Oly Janes assured the seventh row in the starting grid of the first race for himself. “Yesterday we 
still resolved consequences of the collision in Misano and so I could only fully concentrate on the 
circuit today. In the first and in the second lap I made some mistakes and the result is 
fourteenth lap time. I will try to score in the race,” said Janes. 
 
CUP RACE 1 
The acting European champion started the first race of the weekend from the first row. After a 
hard battle with the domestic pilot Kiss he broke a rear tyre, though, and had to cover nearly 9 
laps with the defective tyre. “The second weekend and again without a tyre. I hope this will end 
as soon as possible,“ said Lacko angrily. “After start Hahn tried to overtake me and then Kiss 
broke my tyre from the rear. I could not do more, unfortunately,“ sighed Adam, who had to cope 
with the ninth rank. 
Oly Janes finished the first scored ride of the weekend raking fifteenth. “This was a confused 
race. My feelings are mixed. I wanted to make my way up to the tenth rank but I failed. I have 
to think up something for the second race,“ said Janes. 
 
CUP RACE 2 
The management of the Buggyra Racing team did not like behaviour of certain pilots in the first 
race. The team filed a protest, which was eventually successful. Thus Adam Lacko was allowed to 
start the second race from the first row. “A victorious drama until the last moment! Luckily I 
managed and drew it up to the finish. I feel a certain satisfaction for the first race. I hope 
tomorrow will avoid these surprises,“ commented Adam on his second ride.  
The second pilot in service for the Buggyra brand, Oly Janes, reached for his first score points in 
the  second race, eventually ranking eleventh, though, with the second rank in the Promoters 



 

  

 

Buggyra brand - world-wide exclusively operated by: 

Ryss & Lynx  LLC. - Central Corporate Office - P.O.BOX  31303, Dubai – U.A.E. 
Tel. +971 4 319 7531, Fax. +971 4 319 7543, buggyra@ryss-lynx.com, www.ryss-lynx.com 

 

Cup. “This is a very difficult circuit so I have enough work with myself. I was within reach of the 
first score point. But I am very happy with the second rank among newcomers,“ said Janes. 
 
SUNDAY 
SUPERPOLE 
Adam Lacko achieved the third best lap time in the Sunday time practice, equalling start from 
the second row side by side with the domestic pilot Kiss in the third scored ride. “Pity I could not 
utilise my good time in the first lap. I was up to a decent time but then Norbert blocked me a 
little by his mistake and my good time was lost. I improved my performance in the second lap 
but not up to yesterday´s result. However, the second row after Hahn is not bad,“ was Lacko´s 
comment on the time practice.  
Oly Janes assured start from the seventh row for himself like on Saturday. “Hungaroring will 
probably not be one of my favourite circuits. I feel like in a magic ring. I try to improve 
something but it is rather worse than better. I should probably stop thinking about it too much,“ 
was his comment on his time practice performance. 

 
CUP RACE 3 
At that time still the overall fifth ranking Adam Lacko finished the third race with the third rank, 
thus winning his second podium rank of this weekend. “Kiss was after me at the start, but my 
tyres resisted this time and so I could continue,“ commented Adam on the first metres of the 
race with a smile. “In the end I approached Ryan, who began to make mistakes, but there was 
not enough time.“  
Oly Janes was through another hard test. He geared poorly at the start and dropped to the 
bottom rank, from where he finally advanced to the thirteenth rank. “I failed at the start and 
that was probably the key moment of the whole race. You cannot think up much when driving as 
the last raking one. Unfortunately, the results are not up to my expectations but I believe if I 
continue working hard the results will come after all.”  
 
CUP RACE 4 
In the last race of the weekend Adam had to be satisfied with the “mere” fourth rank. “I started 
well and nicely overtook both Steffi and Andre. I had Kiss for a couple of laps in front of my 
front bumper but he did not want to give up easily in front of his domestic fans and maintained 
his rank. The truck worked well so I am satisfied after all. We only expected a little better score 
from this weekend,“ said Lacko, advancing to the fourth overall rank after this weekend.  
The fourth race did not bring success to the native of Bristol either and he finally ranked 
sixteenth. “This weekend must be quickly forgotten. I feel to have been worse and worse and 
incapable of any improvement. I must throw this behind my head and prepare for Nurburgring. I 
know it there a little at least,“ said the disappointed Oly Janes after the last race.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Dvě pódiová umístění pomohla Lackovi k cestě vzhůru! 
 
Úřadující mistr Evropy Adam Lacko může nakonec z Maďarska odjíždět spokojený. Po 
sobotním vítězství a nedělním třetím místě se posunul na čtvrtou pozici před Sashu 
Lenze. Oly Janes svůj druhý víkend v evropském šampionátu doslova protrpěl. 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Adam Lacko odstartoval závodní víkend v Maďarsku nejlépe jak mohl a vyjel si hned v první 
kvalifikaci Pole position! „Už jsem ani nedoufal, že bychom tady mohli zajet rychlý čas. Nakonec 
je z toho první místo. Ze včerejška na dnešek jsme překopali snad celé auto. Mam velkou radost, 
že se to vyplatilo,“ hodnotil superpole spokojený Lacko. 
Oly Janes si zajistil start do prvního závodu ze sedmé řady. „Včera jsme se ještě prali 
s následky kolize z Misana, takže až dnes jsem se mohl pořádně soustředit na okruh. V prvním i 
druhém kole jsem udělal drobné chyby a je z toho čtrnáctý čas. Zabojuju v závodě,“ řekl Janes. 
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Úřadující mistr Evropy vyrážel do prvního závodu víkendu z první řady. Po tvrdém souboji 
s domácím Kissem mu ovšem praskla zadní pneumatika, se kterou musel odkroužit necelých 9 kol. 
„Druhý víkend a znova bez gumy. Doufám, že už to skončí,“ řekl Lacko naštvaně. „Po startu se mi 
tam zkoušel dostat Hahn a pak mi Kiss ze zadu prorazil gumu. Víc se s tím bohužel dělat nedalo,“ 
povzdechl si Adam, který se musel smířit s devátým místem. 
Oly Janes dokončil první bodovanou jízdu víkendu na patnácté pozici. „Byl to takový zmatečný 
závod. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Chtěl jsem se probojovat k desátému místu, ale 
nepovedlo se. Musíme něco vymyslet na druhou jízdu,“ řekl Janes. 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Vedení týmu Buggyra Racing se nelíbilo počínání některých jezdců v prvním závodě, a tak podalo 
protest se kterým nakonec uspělo. Adam Lacko tak mohl do druhého závodu startovat z první 
řady. „Vítězné drama až do posledního momentu! Naštěstí jsem to urval a dotáhl do cíle. Cítím 
určitou satisfakci za ten první závod. Doufám, že zítra už to bude bez těchto překvapení,“ 
komentoval Adam druhou jízdu.  
Druhý pilot ve službách Buggyra Oly Janes sahal ve druhém závodě po svých premiérových 
bodech. Nakonec však dojel na jedenácté pozici, která také znamenala druhou příčku 
v Promoters cupu.  „Je to hodně těžký okruh, takže mám dost práce sám se sebou. K prvnímu 
bodu to bylo opravdu kousek. Z druhého místa mezi nováčky mám však velkou radost,“ 
konstatoval Janes. 
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NEDĚLE 
SUPERPOLE 
Adam Lacko zajel v nedělní kvalifikaci třetí nejrychlejší čas, což se pro třetí bodovanou jízdu 
rovnalo startu ze druhé řady po boku domácího Kisse. „Škoda toho prvního kola, měl jsem to 
hezky rozjeté, ale pak mi tam trochu vyblokoval Norbert, který chyboval a bylo po dobrém čase. 
Ve druhém kole jsem se o něco málo zlepšil, ale jako včera to nebylo. Ovšem druhá řada za 
Hahnem není špatná výchozí pozice do závodu,“ řekl Lacko ke kvalifikaci.  
Oly Janes si stejně jako v sobotu zajistil start ze sedmé řady. „Hungaroring asi nebude patřit 
mezi mé oblíbené okruhy. Mám pocit, že jsem v začarovaném kruhu. Chci něco zlepšit a ono je to 
spíš horší. Asi bych nad tím neměl tak přemýšlet,“ hodnotil svůj kvalifikační výkon. 

 
TŘETÍ ZÁVOD 
V tu dobu ještě pátý muž průběžného pořadí Adam Lacko dokončil třetí jízdu na třetí pozici a 
vybojoval tak druhé podiové umístění. „Na startu po mně šel Kiss, naštěstí guma tentokrát 
vydržela, tak jsem mohl pokračovat,“ komentoval Adam úvodní metry závodu s úsměvem. „V 
závěru jsem dojel Ryana, který pak začal dělat chyby, ale už nezbývalo moc času.“  
Oly Janes absolvoval další těžkou zkoušku. Na startu „prořadil“ a propadl se na poslední místo, ze 
kterého se nakonec posunul na třináctou příčku. „Nepovedl se mi start, a to byl asi klíčový 
moment tohoto závodu. Z posledního místa se toho moc vymyslet nedá. Bohužel výsledky zatím 
nejsou podle mých představ, ale věřím, že pokud budu pokračovat v tvrdé práci, výsledek se 
dostaví.“  
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
V poslední jízdě víkendu se Adam musel smířit „pouze“ se čtvrtým místem. „Start se mi povedl a 
dostal jsem se tam hezky před Steffi i Andreho. Kisse jsem měl několik kol už na předním 
nárazníku, ale v domácím prostředí se nechtěl jen tak vzdát a udržel to. Auto fungovalo, takže 
nakonec spokojenost. Akorát jsme čekali, že bodově dopadne tento víkend o trochu lépe,“ uvedl 
Lacko, který se v průběžném pořadí posunul na čtvrtou pozici.  

Ani čtvrtý závod nepřinesl rodákovi z anglického Bristolu štěstí a dojel na šestnácté 
příčce. „Na tento víkend hodně rychle zapomenout. Mám pocit, že to bylo jen horší až 
horší a nebyl jsem schopen se zlepšovat. Musím to hodit za hlavu a připravit se na 
Nurburgring. Ten alespoň trochu znám,“ řekl po poslední jízdě zklamaný Oly Janes. 
 
 

 


