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PRESS RELEASE 
 
Lacko Fixes Second Rank. Premiere Score for Janes  
 
The greatest motor sport event of the year in Slovakia is over. Thanks to two podium 
ranks Adam Lacko has fixed his second overall rank. Buggyra number two piloted by Oly 
Janes has scored the so far greatest success of this season today. 
 
SATURDAY 
SUPERPOLE 
The European champion title defender Adam Lacko started the racing weekend in Slovakia 
excellently and qualified for the first race with the best lap time. “Super, I am enthusiastic. To 
win the time practice after yesterday´s torment and on nearly domestic ground is really 
pleasing. Now I only need to transform this advantage to a podium rank in the race to be 
completely satisfied,” was the happy Lacko´s comment on the time practice. 
 
Oly Janes scored his best time practice result by his eleventh´s best lap time. “I am happy. I have 
managed a decent lap time, and the eleventh rank is so far my best result in the time practice. I 
hope I am getting to gain steam,“ said Oly Janes. 
 
CUP RACE 1 
The start of the first scored race was not up to Lacko´s expectations and he dropped to the 
fourth rank. “My clutch slipped after start and I could only look at everybody overtaking me. At 
least I improved my appetite by making Sasha nervous and overtaking him in the last lap, up to 
the podium,” said Lacko. 
 
Oly Janes ranked thirteenth in the first race of the weekend. “Making a mistake I ended off the 
track and had to work hard not to stay buried in the pebbles. Never mind, the drive was nice and 
I hope for a better result in the second race,“ hoped Janes. 
 
CUP RACE 2 
At the start of the second race Adam Lacko paid for aggressiveness of the rest of the starting 
field, when he ended off the track due to a collision between Kiss and Kursim. Then he managed 
to advance forward to the eighth rank. “I started well but then I could see Kursim spinning and 
wanted to brake. Unfortunately, he shot me off and we both ended in the pebbles. Although I 
did enjoy the chase from the last rank I certainly wanted more,“ commented Lacko on the 
second race. 
 
The pilot number two of the Buggyra team Oly Janes did not improve his rank in the second race 
and ranked fourteenth. “Until the half all was good, but then technology problems. We have to 
take a look what happened there,” said Janes. 
  



 

  

 

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 

 

 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 2 
Adam Lacko repeated his excellent Saturday result and won the pole position by the best lap 
time. “Excellent. I am really pleased by having won both time practices of the weekend. The 
tyres work for one lap here and I managed to get the most out of that. But it was a near miss,” 
was Lacko´s comment on the Sunday time practice. 
 
Oly Janes´ lap time meant start from the seventh row. “I made some mistakes in the first lap 
and then tried to make up for it in the second. All looked well but then Vojtíšek appeared there 
and slowed me down a little bit,” said Janes. 

 
CUP RACE 3 
Adam Lacko improved his Saturday position, this time ranking second. “This time I started well 
and all looked like a success in the beginning. But the Jochen sent it to me in the last curve 
before the finish straight and I could not do anything about it. But I am glad for the second rank 
score,“ stated  Lacko. 
 
Oly Janes will remember this race for ever as the first race in his life where he scored in the 
European Truck-Racing Championship. He ranked tenth. “I am very glad. Only pity for the 
penalisation, but even so the result is wonderful. I am most pleased with the fact that my lap 
times were goods and I drove stinking to the lead,“ rejoiced Oly, who also received the cup for 
the third rank in the Grammer Cup.  
 
CUP RACE 2 
Adam Lacko ranked fifth in the last scored race of the weekend. “We knew there was not much 
to be done with the start from the fourth row. The tyres have been through something so far, an 
in addition the heat. I am glad for my raking, in the end,“ said Lacko, who fixed his second 
overall rank the championship. 
 
The second Buggyra pilot Oly Janes had to defend his position for the whole last race of the 
weekend, especially against Albacete´ s and Brereton´s  raids. “The ”national“ duel was then 
won by Brereton, where on the straight he managed to overtake Oly by mere 3 hundredths of a 
second. “A beautiful race indeed. The last races are somehow most successful for me. Pity I was 
eventually overcome by Shane on the straight, I do regret it, but I will let nobody disturb my 
final podium my. I look forward to Most,“ were the concluding words of Oly Janes about the 
whole weekend, after bringing home form Slovakia two bronze cups and his premiere score. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Lacko si upevnil druhou pozici. Premiérové body pro Janese.  
 
Největší motoristická událost roku na Slovensku je minulostí. Adam Lacko si především 
díky dvěma podiovým umístěním upevnil druhou pozici. Dvojka Buggyra Oly Janes dnes 
zaznamenala prozatím největší úspěch letošní sezony. 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Obhájce evropského titulu Adam Lacko odstartoval závodní víkend na Slovensku na výtečnou a do 
první jízdy se kvalifikoval nejrychlejším časem. „Super, jsem nadšený. Vyhrát měřák po včerejším 
trápení a ve skoro domácím závodě mě opravdu hodně těší. Teď už zbývá jen tu výhodu přetavit 
v závodě za bednu, a je to,“ hodnotil měřený trénink spokojený Lacko. 
Oly Janes zaznamenal svůj nejlepší kvalifikační výsledek, když zajel jedenáctý nejrychlejší čas. 
„Jsem spokojený. Podařilo se mi zajet pěkný čas a jedenácté místo je zatím můj nejlepší 
výsledek v měřeném tréninku. Snad se do toho začínám dostávat,“ řekl Oly Janes. 
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Start první bodované jízdy se Lackovi nepovedl podle představ a propadl se na čtvrtou pozici. „Při 
startu mi proklouzla spojka a už jsem mohl jen koukat, jak mě všichni předjíždí. Aspoň jsem si 
trochu zpravil chuť, když jsem psychicky vycukával Sashu a v posledním kole se dostal před něj 
na stupně vítězů,“ řekl Lacko. 
 
První závod víkendu dokončil Oly Janes na třinácté pozici. „Mojí chybou jsem se dostal mimo trať 
a měl co dělat abych nezůstal v kačírku. Nevadí, jelo se mi fajn a věřím, že to ve druhém závodě 
bude lepší,“ doufal Janes. 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Adam Lacko doplatil při druhém startu na agresivitu zbytku startovního pole, když se z důvodu 
kolize mezi Kissem a Kursimem dostal mimo trať. Z posledního místa se pak dokázal probojovat 
až na osmou pozici. „Start se mi povedl, ale pak jsem viděl, jak se tam Kursim začal točit a chtěl 
přibrzdit. Bohužel mě sestřelil a skončili jsme oba v kačírku. Stíhací jízdu z posledního místa 
jsem si sice užil, ale určitě jsem chtěl víc,“ komentoval druhou jízdu Lacko. 
 
Týmová dvojka Buggyry Oly Janes si v druhé jízdě nepolepšil a skončil na čtrnáctém místě. „Do 
poloviny závodu to bylo dobré, ale pak přišly problémy s technikou. Musíme se podívatm, co se 
tam přihodilo,“ řekl Janes. 
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NEDĚLE 
SUPER POLE 2 
Adam Lacko zopakoval skvělý výsledek ze soboty a nejrychlejším časem nedělní kvalifikace si 
vyjel start z první pozice. „Paráda. Vyhrát oba měřené tréninky mě fakt hodně těší. Gumy zde 
fungují přesně jedno kolo a mně se z toho podařilo vytáhnout maximum. Bylo to ale o chloupek,“ 
komentoval nedělní kvalifikace Lacko. 
 
Oly Janes si v nedělním měřeném tréninku vyjel start ze sedmé řady. „V prvním kole jsem trochu 
chyboval, takže jsem se to snažil napravit ve druhém. Vypadalo to dobře, ale pak se mi tam 
přimotal Vojtíšek a trochu mě vybrzdil,“ řekl Janes. 

 
TŘETÍ ZÁVOD 
Adam Lacko si oproti sobotě v prvním závodu dne polepšil o jednu pozici a dojel druhý. „Start se 
mi tentokrát povedl a vypadalo to, že se konečně zadaří. Jochen mi to tam ale v nájezdu na 
cílovku poslal a nedalo se s tím nic dělat. Body za druhé místo beru,“ konstatoval Lacko. 
 
Olymu Janesovi se třetí závod na Slovakiaringu zaryje hluboko do paměti. Právě touto jízdou 
získal svůj premiérový bod v evropském šampionátu, když dojel na desáté pozici. „Mám velkou 
radost. Akorát škoda té penalizace. I tak je to ale parádní výsledek. Nejvíc mě těší, že se mi 
dařilo jezdit dobré časy a držet se na dostřel,“ jásal Oly, který si ze závodu odnesl také pohár za 
třetí pozici v Grammer cupu.  
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Poslední pohárovou jízdu víkendu dokončil Adam Lacko na páté pozici. „Věděli jsme, že se čtvrté 
řady se toho moc udělat nedá. Gumy už mají něco za sebou, navíc takové vedro. Za umístění 
jsem nakonec rád,“ řekl Lacko, který si upevnil postavení na druhém místě v průběžném 
hodnocení šampionátu. 
 

Druhý pilot Buggyry Oly Janes musel po celý čtvrtý závod bránit svou pozici, především 
před nájezdy Albaceteho a Breretona. „Národní“ souboj nakonec vyhrál Brereton, když se 
na cílové rovince dostal před Olyho o 3 setiny. „Parádní závod. Ty poslední jízdy mně 
nějak jdou. Škoda, že se před mě nakonec dostal Shane na cílovce, to zamrzí. Nenechám 
si ale zkazit závěrečné stupně vítězů. Už se těším do Mostu,“ zakončil víkend spokojený 
Janes, který si ze Slovenska odváží dva bronzové poháry, a především premiérové body. 
 
 

 


