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PRESS RELEASE 
 

Lacko Confirms Second Overall Rank on Domestic Ground! 
 
The Buggyra Racing team excelled on the domestic ground. Adam Lacko and Oly James together 
won 9 cups in the four races of the weekend. The defending European champion of last season 
added to his account two Saturday victories and one second and one fourth rank on Sunday thus 
fixing his second rank overall. Oly Janes achieved his so far best performance of the season. 
Buggyra moved to the third rank in the team competition. 
 
SATURDAY 
SUPER POLE 
In the very dramatic time practice Adam Lacko struggled for the top ranks. In the last lap he had to 
slow down unexpectedly and finally ranked sixth. “It was tight indeed. Unfortunately, I the last lap I 
ran out of diesel and I only just managed to reach the pits without penalisation. We try to calculate 
the minimum necessary quantity for the truck to be as light as possible. But the road was very wet 
and so the consumption was higher. The result is as it is. We will have to fight in the race,“ said 
Lacko. 
 
Oly Janes achieved the thirteenth best lap time in the first time practice of the weekend. “I made a 
small mistake there and lost important tenths of a second. But it keeps raining, the road is wet and 
the race can bring anything. I will do my best,“ said Janes with determination. 
 
CUP RACE 1 
Adam Lacko eventually started the first race from the second row after Kiss´ and Hahn´s 
penalisation for driving their quickest lap under yellow flags. Adam confirmed that he is at home on 
wet road and transformed this advantage into a victory. “I am enthusiastic. The movement one row 
forward in the starting grid was great help for me. In the second lap I managed to overcome Steffi 
and approach Sasha, whom I overtook in the fifth lap. Then I only had to watch the situation behind 
me and I managed after all,“ said the happy European champion of the past season. 
 
The second pilot in the Buggyra colours, Oly Janes, ranked tenth, which brought him one point to 
his overall score and a victory in the newcomers´ cup. “Super. I am happy. In fact for the first time 
this season my point helped my team in the team victory. The first rank in the Grammers Cup is also 
excellent. The beginning is good, now we only need to continue in the installed tempo,“ said Oly. 
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Before the start of the second race the Buggyra Racing team, in cooperation with the Most 
Autodrome, fulfilled a special wish. Martin Kolomý, the winner of several Dakar stages, drove in his 
Tatra Phoenix the newly married Patera couple around the circuit, just a few hours after their 
wedding ceremony, thus fulfilling their life dream to them. “I am glad we succeeded in this and I 
would like to express my sincere thanks to the organizers for their great help. We made their 
exceptional day even more exceptional. The couple visibly enjoyed that very much and they have an 
experience they will remember for the whole life,“ said the team manager Jan Kalivoda. 
 
CUP RACE 2 
Adam Lacko started the second race of the day from the eighth position. In a thrilling race 
attractive for the spectators he made his way forward until reaching the second rank after the 
German pilot Reinert. He saved his best manoeuvre of the day for him, managing to overtake him 
in the very last metres of the race. “This was a great battle with a beautiful end. I made it very 
thrilling for myself and certainly also for the audience, whom, by the way, I must thank for their 
incredible cheering support. I am glad I managed to show to them in the best light. The two victories 
are wonderful and I am very happy,“ rejoiced Lacko after Saturday, reducing Hahn´s advantage by 
13 points. 
 
For Oly Janes the Saturday in Most was the so far best day of the season. In the second race he 
received another two points and the cup for a victory in the newcomers´ cup. “In a word, fantastic. 
The results slowly begin to appear,” said Oly with enthusiasm, holding the third overall rank in the 
Grammers Cup. 
 
The team manager Jan Kalivoda was also much satisfied after Saturday racing. “What more can we 
want? Six cups together, five of them for first ranks,“ was Honza´s comment on the very successful 
day, after which he noted the overtaking manoeuvre of Lacko in the last curve. “After the race we 
had to visit the tower where they reviewed that. The only thing they told us after that was that it 
had been a brilliant manoeuvre.” added Kalivoda. 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
Adam Lacko continued in the Sunday time practice where he had ended on Saturday and assured 
for himself start from the pole position in the first cup race by the best lap time. “A super result. 
The whole time practice was held on wet road in rain, which I managed to make advantage of. I will 
start next to Jochen, so I will see what the race will be like,” said Lacko. 
 
Oly Janes recorded his so far best time practice result when his tenth best time advanced him to 
the super pole. There he did not improve his lap time any more, though. “I am so happy. For the 
first time I have managed to advance to the second part of the time practice and finally rank tenth. I 
hope I will manage to make something out of that in the race,” was Oly Janes´ comment. 
 
CUP RACE 3 
The acting European champion Adam Lacko excelled in the third race as well with his final second 
rank. “I started well but Jochen started even better and overtook me. The race was not very 
dramatic for the audience for I mainly had to watch Sasha attacking behind me. Now before the last 
race this is our best result of the season so I hope we will improve it even better,” hoped Lacko.  
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The native of Bristol, England, added another cup to his weekend collection for the third rank in the 
Grammer Cup. “I hesitated a little after start and understeered. That cost me a couple of ranks. I 
tried to fight, though, and finally advanced to another cup rank. I am happy,” concluded Oly.  
 
CUP RACE 4 
Adam Lacko ended the weekend with the fourth rank. “I started successfully again and this time I 
managed to keep Jochen behind me. I tried to advance forward as much as I could but Jochen was 
stuck to me all the time. Although the fourth rank in the last race is not ideal, to sum up the 
weekend, simply wonderful overall,” said Lacko, pleased by the domestic audience. “I feel flattered 
by their cheering at the top of their voices for me. On Saturday they did help a lot,” were Lacko´s 
thanks to the fans after fixing his second overall rank in Most. his loss after the first ranking Hahn is 
48 points. 
 
Oly Janes ranked eleventh for the whole race, which would have brought him the silver rank in the 
newcomer ranking, if it were not for a 30-second penalisation for hitting skittles which dropped him 
down to the fifteenth rank. “Pity that the last race was not successful like before. But I am not 
disappointed at all. This was my so far best weekend of the season and I am leaving Most much 
satisfied,“ said Oly Janes. 
 
“I think the whole weekend can be evaluated more than positively. Nine cups, Adam´s confirmed 
second overall rank and the nine-point reduction of Hahn´s advantage, Oly´s attacking the top 10, 
all that for absolute satisfaction of me and the team,“ was the evaluation of the weekend by the 
team manager Jan Kalivoda. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko si na domácí půdě upevnil druhou pozici! 
 
Tým Buggyra Racing na domácí půdě zazářil. Ze čtyř závodů dokázali vybojovat Adam Lacko a Oly 
Janes celkem 9 pohárů. Úřadující evropský šampion Adam Lacko si po sobotních vítězstvích 
připsal v neděli na své konto jedno druhé a čtvrté místo a upevnil si tak druhou příčku 
v průběžném hodnocení. Oly Janes zaznamenal nejlepší víkend sezony. V hodnocení týmu se 
Buggyra posunula na třetí pozici. 
 
SOBOTA 
SUPER POLE 
Ve velice dramatické kvalifikaci bojoval Adam Lacko o nejvyšší příčky. V posledním kole ale musel 
neočekávaně zpomalit a dojel šestý. „Bylo to hodně těsné. Bohužel v závěrečném kole mi došla 
nafta a jen tak tak jsem dojel do boxu bez penalizace. Vždy se to snažíme spočítat tak, aby nám to 
vyšlo akorát a auto bylo co nejlehčí. Trať byla ale hodně mokrá a tím pádem byla i vyšší spotřeba. 
Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Budeme muset zabojovat v závodě,“ řekl Lacko. 
 
Oly Janes zajel v prvním měřeném tréninku víkendu třináctý nejrychlejší čas. „Udělal jsem tam 
jednu drobnou chybu, a to mě stálo důležité desetinky. Stále ale prší, trať je mokrá a v závodě se 
může stát cokoliv. Budu bojovat,“ zněl Janes odhodlaně. 
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Do úvodní jízdy nakonec Adam Lacko odstartoval z druhé řady, když byli za zajetí nejrychlejšího kola 
pod žlutými vlajkami penalizováni Kiss s Hahnem. Adam potvrdil, že na mokru je jako doma a 
přetavil tuto výhodu ve vítězství. „Jsem nadšený. Hodně mi pomohlo, že jsem při startu posunul o 
řadu dopředu. Ve druhém kole se mi podařilo předjet Stefii a dojížděl jsem Sashu, před kterého jsem 
se nakonec v pátém kole taky dostal. Pak už jsem si jen hlídal záda a povedlo se,“ radoval se 
úřadující evropský šampion. 
 
Druhý pilot ve službách Buggyry Oly Janes dojel na desáté pozici, která znamenala jak bod do 
celkového hodnocení, tak vítězství v Poháru nováčků. „Super. Jsem šťastný. Vlastně poprvé v sezoně 
můj bod pomohl i k vítězství v týmech. První místo v Grammers Cupu je také skvělé. Začalo to 
výborně, snad budeme pokračovat v nastoleném tempu,“ řekl Oly. 
 
Před druhým závodem tým Buggyra Racing ve spolupráci s Autodromem Most splnil speciální přání. 
Vítěz několika dakarských etap Martin Kolomý provezl po okruhu v Tatře Phoenix novomanžele 
Paterovi, kteří na okruh dorazili jen pár hodin po svatebním obřadu, a splnil jim tak životní sen. 
„Jsem rád, že se to podařilo s organizátory uskutečnit a za to jim také děkuji.  Jejich již tak vyjímečný 
den jsme udělali ještě vyjimečnější. Oba si to očividně užili a mají zážitek na celý život,“ řekl manažer 
týmu Jan Kalivoda. 
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DRUHÝ ZÁVOD 
Adam Lacko startoval do druhé sobotní jízdy z osmé pozice. V nervy drásajícím a divácky 
atraktivním závodě se postupně probojovával dopředu až za Němce Reinerta. Na toho si šetřil svůj 
nejlepší manévr celého dne, když ho dokázal předjet v posledních metrech. „Byl to velký boj 
s nádherným koncem. Dělal jsem to hodně napínavé jak pro sebe, tak určitě i pro diváky, kterým 
mimochodem musím poděkovat za neskutečnou podporu. Jsem rád, že jsem se jim mohl předvést 
v tom nejlepším světle. Dvě první místa jsou krásná. Jsem nadšený,“ radoval se po sobotě Lacko, 
který stáhl náskok Hahna o 13 bodů. 
 
Pro Olyho Janese byla sobota v Mostě doposud nejúspěšnějším dnem v této sezoně. Ve druhém 
závodě získal další dva body a pohár za první příčku v hodnocení nováčků. „Jedním slovem paráda. 
Pomalu ale jistě se začínají dostavovat výsledky,“ řekl nadšeně Oly, který drží třetí příčku 
v průběžném hodnocení Grammers cupu. 
 
Velmi spokojený byl po sobotě i manažer týmu Jan Kalivoda. „Co víc si přát? Máme celkem šest 
pohárů, z toho pět za první místo,“ hodnotil velmi úspěšný den Honza, který se vyjádřil i k 
předjížděcímu manévru Lacka v poslední zatáčce. „Po konci jsme museli ještě na věž, protože to tam 
přezkoumávali. Jediné, co nám pak oznámili, že to byl brilantní manévr,“ dodal Kalivoda. 
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 
Adam Lacko v nedělní kvalifikaci pokračoval tam, kde v sobotu skončil a nejrychlejším časem si 
zajistil start do třetí pohárové jízdy z pole position. „Super výsledek. Celý měřený trénink se odjel na 
vodě za deště, čehož jsem dokázal využít. Na startu bude vedle mě Jochen, uvidíme, jak to dopadne 
v závodě,“ řekl Lacko. 
 
Oly Janes zaznamenal svůj nejlepší kvalifikační výsledek, když si desátým časem zajistil premiérovou 
účast v Super pole, ve kterém už se zlepšit nedokázal. „Jsem šťastný. Poprvé se mi podařilo dostat i 
do druhé části kvalifikace a nakonec z toho bylo desáté místo. Doufám, že z toho v závodě dokážu 
něco vytěžit,“ komentoval Oly Janes. 
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Úřadující evropský šampion Adam Lacko zazářil i ve třetím závodě, když dojel druhý. „Start se mi 
povedl, ale Jochenovi bohužel ještě víc a dostal se přede mně. Z diváckého pohledu ten závod asi 
moc dramatický nebyl, snažil jsem se hlavně hlídat záda, protože na mě dotíral Sasha Lenz. Už teď 
před posledním závodem je to zatím nejlepší víkend této sezóny, tak snad ho ještě vylepšíme,“ 
doufal Lacko.  
 
Rodák z anglického Bristolu Oly Janes přidal do své víkendové sbírky další pohár za třetí pozici 
v Grammer cupu. „Na startu jsem trochu zaváhal a prořadil jsem. To mě stálo pár míst. Snažil jsem 
se ale bojovat, nakonec je z toho další pohár. Jsem šťastný,“ uvedl Oly.  
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Poslední pohárovou jízdu víkendu zakončil Adam Lacko na čtvrté pozici. „Start se mi opět docela 
povedl a tentokrát jsem Jochena udržel za sebou. Snažil jsem se probojovat dopředu ještě víc, ale 
Jochen byl na mě celou dobu nalepený. Čtvrtá pozice není úplně nejlepší, ale když bych měl shrnout 
celý víkend, tak jedním slovem - paráda,“ řekl Lacko, kterého potěšilo domácí publikum. „Musím jim 
vyseknout poklonu, fandili, co to šlo. V sobotu to byl opravdu hukot,“ děkoval fanouškům Lacko, 
který si v Mostě upevnil postavení na druhé pozici. Na prvního Hahna ztrácí 48 bodů. 
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Oly Janes se po celý závod pohyboval na jedenácté příčce, která by znamenala stříbrnou pozici 
v hodnocení nováčků. Po třicetivteřinové penalizaci za sražení kuželek se ale propadl na patnácté 
místo. „Škoda, že to poslední závod nevyšlo. Zklamaný ale rozhodně nejsem. Byl to pro mě zatím 
nejlepší víkend celé sezony. Z Mostu odjíždím hodně spokojený,“ uvedl Oly Janes, který v Mostě 
získal 3 body a drží třetí příčku v průběžném hodnocení nováčků. 
 
„Já myslím, že celý víkend můžeme hodnotit více než kladně. Devět pohárů, Adam si upevnil 
postavení na druhé pozici a stáhl devět bodů na Hahna. Oly Janes začíná útočit také na Top 10, 
v týmech jsme se posunuli na třetí pozici,takže spokojenost,“ hodnotil víkend manažer týmu Jan 
Kalivoda. 
 
 

 


