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PRESS RELEASE 
 
Lacko´s Happy Departure from Nürburgring with Second Overall Rank 
 
The champion title defender Adam Lacko scored one second and one fourth rank at the 
German circuit on Sunday, which moved him up to the second overall rank right after 
Jochen Hahn. The second Buggyra pilot Oly Janes did not leave Nürburgring with empty 
hands either.   
 
FRIDAY 
SUPER POLE 
Adam Lacko took the risk to start the time practice with new shock absorbers, which only let him 
end with the seventh best lap time. “I could not get more from it, unfortunately. We tried to 
install new shock absorbers but that was probably not the best choice. The seventh rank in the 
time practice unfortunately reflects the exceptionally balanced performances this season. The 
more we will have to get maximum out of it tomorrow,“ was Lacko´s view of the opening time 
practice. Last year he won three times here. 
 
Oly Janes paid for a decision of the circuit commissionaires was cancelled his lap time for high 
smoke output of his truck. With it he would have started from the sixteenth starting position. “I 
felt it might be a good lap time but eventually they cancelled it because of the smoke. Bad luck. 
The more so as the smoking is only assessed visually and therefore the judgement is very 
subjective,“ said the disappointed Oly. 
 
SATURDAY 
CUP RACE 1 
Adam started the first scored race of the weekend from the fourth row in the starting grid only. 
But already in the course of the first meters he managed to make use of his inside trail and 
advanced to the fourth rank, where he also finished the race. “I held my inside trail after start 
and squeezed as far as side by side with Kiss. I think I would be able to even overtake him but I 
was hit by Reiner from behind. For a moment I even thought my tyre was off again. Finally I am 
glad for the fourth rank, after starting from the seventh position,“ stated Adam. 
 
Oly Janes struggled bravely for the whole race, but a piece of bad luck at the end of the race 
deprived him of a decent result. “The ride was fine but in the end my disc broke and with it my 
chances for a good rank. Next time I hope for more good luck. I see this as a newcomer charge,” 
said Oly after the first race. 
 
CUP RACE 2 
The thirty-three-years-old pilot in Buggyra colours, Adam Lacko, managed to further improve his 
result from the first scored race of the weekend in the second race where he ranked third. “I am 
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happy. I managed to squeeze to the third rank after start. And then a struggle for survival 
started. I am glad I held the rank, for Norbert was dangerously close. We can celebrate the first 
podium here,“ commented the satisfied Lacko on the second race. 
 
The second Buggyra pilot Oly Janes was happy with his rank in the second ten.”The result does 
not fully reflect my feeling in the race. At last I felt self-confident and well while driving. I 
consider the fifth rank in the chrome category a success,” stated Oly Janes. 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
The Sunday time practice confirmed the balanced forces of this edition, with the mere 79 
hundredths of a second between the first and the twelfth pilot. “I do not want to hide 
disappointment. With the lap time of 1:54.2 I expected a better than fifth rank. The 
competition is fierce and the performances are very balanced,“ said Lacko, who thus started the 
third race of the weekend from the third row.  
 
The British pilot Oly Janes achieved the eighteenth best lap time. “Today nobody cancels my lap 
times and that is fine. I wanted to get under 1:58, but even this lap time is good. It represents a 
little step forward,“ stated Oly. 
 
CUP RACE 3 
Adam Lacko ended the dramatic race with hard duels kicking off the race several pilots with the 
fourth final rank. “It is a big risk to start from the inside at Nürburgring if you are not in the 
first row. When you get clinched there is no escape. And that was also what happened to me this 
time. But looking around I must say that the outcome might have been much worse. I am glad I 
am safely in the finish. But I certainly wanted more than one rank below the podium,“ 
commented Lacko on the third scored race of the weekend. 
 
The hard competition in the third race was also shown by Oly Janes´ withdrawal after the 
seventh lap for a broken rear tyre. “In the fourth lap Vojtíšek and Recuence contacted each 
other and the latter began to spin. I tried to pass them but when I turned the truck he hit my 
rear wheel and shot off my tyre from the wheel, and me off the race. I hope my portion of bad 
luck is over now,“ said Janes. 
 
CUP RACE 4 
Adam Lacko ranked third in the last race of the weekend. After additional penalisation of Kursim 
with thirty seconds for overtaking under yellow flags Adam was finally classified with the second 
rank. “I started very well, despite the couple of collisions nothing too serious happened. I tried 
to overtake Janiec and take the lead but the second curve was under the yellow flags because of 
Körber. Kursim probably did not notice and overtook me,“ said Adam Lacko, moving up in the 
overall rank in front of Kiss and Halm to the second overall rank after Hahn. “We certainly 
wanted to follow our last-year results, which we did not manage completely. But on the other 
hand this weekend has moved me up to the overall second rank, which I am very glad for. This 
edition is very balanced in terms of the pilots´ performance and the most important thing will 
be to systematically reach the finish line of every race, which I have managed so far, thank 
God,“ added Lacko. 
 
Oly Janes could rejoice after the fourth race at last. “I am over-enthusiastic. After the big 
trouble I am ending this weekend with the twelfth rank and the second rank in the Promoters´ 
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Cup, so I after all take a cup home with me. I can leave satisfied, although I know that one 
successful race is not a solution for all,“ stated Oly Janes at the end of the weekend, after 
Kursim penalisation ranking eleventh. That helped him balance his best result from Hungary. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Lacko odjíždí z Nürburgringu spokojený. V průběžném hodnocení je už 
druhý 
 
Obhájce titulu Adam Lacko zaznamenal v neděli na německém okruhu jedno druhé a 
čtvrté místo a v průběžném hodnocení poskočil už na druhou pozici za Jochena Hahna. 
Ani druhý pilot Oly Janes neodjíždí z Nürburgringu s prázdnou.   
 
PÁTEK 
SUPERPOLE 
Adam Lacko zariskoval a do měřeného tréninku vystartoval s novými tlumiči, se kterými si ovšem 
dojel pouze pro sedmé místo. „Víc se z toho bohužel nepodařilo dostat. Zkoušeli jsme nasadit 
nové tlumiče, ale asi to nebyla nejlepší volba. To, že je z toho až sedmé místo, je bohužel riziko 
vyrovnanosti letošního ročníku. O to víc z toho budeme muset vyždímat zítra,“ hodnotil úvodní 
kvalifikaci Lacko, který zde obhajuje tři loňská vítězství. 
 
Na rozhodnutí traťových komisařů doplatil Oly Janes, když mu za vysokou kouřivost zrušili zajetý 
čas, který by v tu chvíli znamenal šestnáctou pozici. „Cítil jsem, že by to mohl být dobrý čas, ale 
nakonec mi ho zrušili za kouření. Je to pech. O to víc, že se kouřivost posuzuje pouze vizuálně a 
rozhodnutí je tím pádem hodně subjektivní,“ řekl zklamaně Oly. 
 
SOBOTA 
PRVNÍ ZÁVOD 
Do první bodované jízdy víkendu vyrazil Adam až ze čtvrté řady. Ihned v úvodních metrech ovšem 
dokázal využít startovního postavení na vnitřní straně dráhy a prodral se na čtvrtou pozici, na 
které závod i dokončil. „Na startu jsem se držel na vnitřní straně a protáhl jsem se až vedle 
Kisse. Myslím si, že bych se dostal i před něj, ale schytal jsem zezadu ránu od Reinerta. Chvíli 
jsem si dokonce myslel, že je zase po gumě. Nakonec jsem za čtvrté místo rád poté, co jsem 
startoval až sedmý,“ konstatoval Adam. 
 
Oly Janes po celý závod srdnatě bojoval, smolný závěr ho ovšem připravil o přijatelný výsledek. 
„Jelo se mi fajn, ale v závěru mi prasknul kotouč a bylo po šanci na dobré umístění. Příště snad 
budu mít více štěstí, beru to jako nováčkovskou daň,“ řekl Oly po prvním závodě. 
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DRUHÝ ZÁVOD 
Třiatřicetiletý pilot ve službách Buggyry Adam Lacko svůj výsledek z první bodované jízdy dokázal 
ve druhém závodě ještě vylepšit, když dojel třetí. „Mám radost. Na startu se mi podařilo procpat 
na třetí místo. Pak už to byl takový boj o přežití. Jsem rád, že jsem to udržel, protože Norbert 
nebezpečně dotíral. Můžeme tak zde slavit první bednu,“ komentoval druhý závod spokojený 
Lacko. 
 
Druhý pilot Oly Janes byl i přes umístění ve druhé desítce spokojený. „Výsledek tak úplně 
nereflektuje moje pocity. Konečně jsem se při jízdě cítil dobře a sebevědomě. Páté místo 
v kategorii chrom dnes považuji za úspěch,“ konstatoval Oly Janes. 
 
NEDĚLE 
SUPERPOLE 
Nedělní kvalifikace potvrdila vyrovnanost letošního ročníku, když mezi prvním a dvanáctým 
pilotem byl rozdíl pouhých 79 setin. „Nebudu skrývat zklamání. S časem 1:54,2 jsem čekal lepší 
umístění než páté místo. Konkurence je obrovská a hodně vyrovnaná,“ řekl Lacko, který pak do 
první nedělní jízdy odstartoval ze třetí řady.  
 
Britský pilot Oly Janes zajel osmnáctý nejrychlejší čas. „Dneska mi nikdo časy neruší, tak je to 
fajn. Chtěl jsem se dostat pod 1:58, ale i tento čas ujde. Je to malý posun kupředu,“ konstatoval 
Oly. 
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Dramatický třetí závod, ve kterém nebyla nouze o tvrdé souboje, kvůli kterým muselo odstoupit 
hned několik jezdců, dokončil Adam Lacko na čtvrté pozici. „Startovat na Nürburgringu na vnitřní 
straně z jiné než první řady, je velké riziko. Jakmile se dostanete do klinče, není úniku. To se mi 
bohužel také teď stalo. Ovšem jak se tak koukám kolem, mohlo to dopadnout i mnohem hůř. 
Jsem rád, že jsem v cíli. Určitě jsem chtěl ale víc, než skončit těsně pod stupni vítězů,“ 
komentoval Lacko třetí bodovanou jízdu víkendu. 
 
To, jak ostrý byl třetí závod dokazuje i odstoupení Olyho Janese v sedmém kole, z důvodu 
proražené zadní pneumatiky. „Ve čtvrtém kole šli do kontaktu Vojtíšek s Recuencem a ten dostal 
hodiny. Já se mu pokoušel vyhnout, ale jak se točil, trefil mi zadní kolo a bylo po gumě a vlastně 
i po závodě. Snad už se mě ta smůla pustí,“ řekl Janes. 
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
V posledním závodě projel Adam Lacko cílem na třetí pozici. Po dodatečné penalizaci Kursima 
třiceti vteřinami za předjíždění na žlutou vlajku, byl Adam nakonec klasifikován jako druhý.  
„Start se mi hodně povedl, bylo tam sice pár kolizí, ale nic zásadního. Zkoušel jsem se dostat 
přes Janiece do vedení, ale ve druhé zatáčce byla žlutá vlajka kvůli Körberovi. Kursim si toho asi 
nevšiml a předjel mě,“ řekl Adam Lacko, který se v průběžném hodnocení posunul před Kisse 
a Halmovou na druhou pozici za Hahna. „Určitě jsme chtěli navázat na loňské výsledky, což se 
úplně nepovedlo. Na druhou stranu jsem se po víkendu posunul na celkové druhé místo a z toho 
mám velkou radost. Je vidět, že je letošní ročník hodně vyrovnaný a důležité bude hlavně 
stabilně dokončovat závody, což se v každé jízdě podařilo,“ dodal Lacko. 
 

Oly Janes se po čtvrtém závodě konečně mohl radovat. „Jsem nadšený. Po velkém 
trápení je z toho na závěr dvanácté místo a druhé v Promoters cupu, takže přeci jen si 
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nějaký pohár domu přivezu. Nakonec můžu odjíždět spokojený, i když vím, že jeden 
povedený závod nic zásadního neřeší,“ konstatoval na závěr víkendu Oly Janes, který se 
nakonec po dodatečné penalizaci Kursima posunul na jedenáctou pozici. Vyrovnal tak 
svůj nejlepší výsledek z Maďarska. 
 
 

 


