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PRESS RELEASE 
 

Lacko Climbs Podium in Zolder on Sunday Again. Janes Twice in Top 10! 
 
Adam Lacko ranked third and seventh on Sunday in Belgium. In the overall ranking he fixed his 
second interim rank before the currently third-ranking Albacete. Oly Janes matched his best 
result in Most by two ninth ranks. In the team competition Buggyra continues to hold the third 
rank! 
 
SATURDAY 
SUPER POLE 
In the opening super pole in Belgium Adam Lacko achieved the third best lap time, with Albacete 
shocking with the victory in the second round of the time practice. “Antonio surprised with his 
victory. The second starting position would be ok for me for it may even be an advantage, 
considering the orientation of the first curve. The third starting position will make things a little 
more complicated here. But I will try to do something about it,“ said Lacko. 
 

Oly Janes, the second pilot in Buggyra colours ranked twelfth overall in the time practice. “Zolder is 
a very difficult circuit. But considering that I covered my very first laps here yesterday I am satisfied 
with the result. For the premiere at the circuit the start from the sixth row is very good,“ said Oly.  
 
FIRST RACE 

The champion title defender succeeded to start well for the first race of the weekend and moved to 
the second rank before the current leader of the championship Jochen Hahn. Lacko managed to 
keep him behind his back despite his dangerous attacks and finished the race with the second rank 
after the victorious Antonio Albacete. This was Lacko´s twelfth podium rank in the current season. 
“The start was very good, I took advantage from the starting mess and squeezed to the second rank 
behind Albacete. For half of the race I had to work hard to keep Jochen behind me. In the second 
half I concentrated on Albacete. But he drove much too well,“ was Lacko´s comment on the first cup 
race of the weekend.  
 
Oly Janes ended the opening race with the eleventh rank, and the silver rank in the newcomer 
classification. “I am satisfied. Considering that I have covered just a few laps here so far the second 
rank in Grammer Cup is very good,“ is how Oly spoke about the race.  
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SECOND RACE 
After the compulsory starting position switch Adam Lacko started the second Saturday race from 
the fourth row. He advanced forward step by step but in the tenth lap of the total twelve his brake 
disc betrayed him and he had to give up the rest of the race unwillingly. “After start I made my way 
forward but I was held back by Kiss a lot, who did not want to give up his rank in my favour easily. 
This circuit places great demand on the brakes which became fatal for us this time. Pity, especially 
because Jochen ranked second in the end. This is maybe the fourth year in succession when we are 
unable to finish all four races here,“ said Lacko in disappointment after the second cup race. 
Despite the unfinished race Adam increased his advantage over the third-ranking Kiss to 29 points. 
 
The native of Bristol, despite the imposed “Drive through penalty“ for overspeeding after start 
finally ranked twelfth. “After start I did not watch for my speed and was penalised, which could 
have been avoided, but then I could do nothing about it any longer. The circuit is very demanding 
but I am beginning to see into its depths. I home to add a score point tomorrow,“ concluded Oly.   
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
Adam Lacko assured start from the second row in the Sunday time practice. “My first lap was not 
very good. Although in the second I improved my lap time a little, I could not manage better than 
the second row. I will have to work better in the race,” commented the overall second-ranking pilot 
on his time practice performance. 
 
Oly Janes qualified for the super pole for a second time in his premiere season by ranking tenth in 
the time practice. “I am extremely happy about my advance to the super pole. To achieve a lap time 
below two minutes is super, I am looking forward to the race,“ stated the good-tempered British 
pilot.  
 
THIRD RACE 
The acting European champion added another cup to his collection by ranking third in the race. “At the start 
Sasha advanced among us and so there was nothing much left for me, but he did not stand the pressure and 
Antonio and I managed to overtake him. But the duel with him cost me a lot of time and I could not finally 
achieve any better than the third rank despite my efforts. But I am glad for the podium,” described Adam the 
race at its end.   
 

Oly Janes completed another successful race, ranking tenth and winning the newcomer 
classification. ”I am enthusiastic. To score again and to win the Grammer Cup at a circuit as difficult 
as this is a huge success for me,“ said Oly, who moved to the final ninth rank after the end of the 
race for the thirty-second penalisation of Kiss.   
 
FOURTH RACE 
The last race of the weekend was not up to Adam Lacko´s expectations as he ranked seventh in it. 
“This was a strange race. There was nothing much I could do at the start. Then Kiss tried to overtake 
me unscrupulously, finally pressing me against the wall and to the seventh rank. I could not improve 
it any more after that.“ 
 
The third pilot in the Grammer Cup classification ranked ninth in the final race of the weekend and 
second in the newcomer category, adding another two points in his overall score. “This was a very 
hectic race. After start I dropped to the fourteenth rank but finally I managed to advance to the 
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ninth final rank. The second rank among newcomers is also super. I am leaving Zolder satisfied,“ 
concluded Oly on his Belgian performance.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko se i v neděli v Zolderu postavil na stupně vítězů. Janes dvakrát 
v Top 10! 
 
Adam Lacko v neděli na belgickém okruhu zaznamenal jedno třetí a sedmé místo. V průběžném 
hodnocení upevnil své postavení na druhé pozici před aktuálně třetím Albacetem. Oly Janes 
vyrovnal svůj nejlepší výsledek z Mostu, když dojel dvakrát devátý. V hodnocení týmů drží 
Buggyra i nadále třetí příčku! 
 
SOBOTA 
SUPER POLE 
V úvodním belgickém super pole zajel Adam Lacko třetí nejrychlejší čas, když vítězstvím šokoval 
Albacete. „Antonio nám trochu vytřel zrak. Druhé místo by mi nevadilo, jelikož to vzhledem 
k umístění první zatáčky může představovat výhodu. Vyrážet ze třetí pozice už je zde obtížnější. 
Nějak se s tím ale popereme,“ uvedl Lacko. 
Druhý pilot ve službách Buggyry Oly Janes zajel celkově dvanáctý nejrychlejší čas. „Zolder je velmi 
těžký okruh. Ale na to, že jsem zde včera odjel svoje první kola, tak jsem spokojený. Na seznámení 
s okruhem je start ze šesté řady velmi dobrý,“ řekl Oly.  
 
PRVNÍ ZÁVOD 

Obhájce titulu zaznamenal velice povedený start do prvního závodu víkendu a posunul se na 
druhou pozici před aktuálně vedoucího muže šampionátu Jochena Hahna. Toho i přes nebezpečné 
ataky udržel za zády a dojel tak na druhém místě za Antoniem Albacetem. Zaznamenal tak dvanácté 
podiové umístění sezony. „Start se mi hodně povedl, využil jsem strkanice a protlačil se za 
Albaceteho na druhou příčku. Měl jsem půl závodu co dělat abych Jochena udržel za sebou. Druhou 
půlku už jsem se ale soustředil jen na Albaceteho. Ten jel ale dobře,“ hodnotil první pohárovou jízdu 
Lacko.  
Oly Janes dokončil úvodní závod na jedenácté pozici, která také znamenala stříbrné umístění 
v hodnocení nováčků. „Jsem spokojený. Na to, že na tomto okruhu mám odježděno jen pár kol je 
druhé místo v Grammer Cupu velice dobré,“ komentoval závod Oly.  
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Po povinném prohození startovního roštu vyrazil Adam Lacko do druhého sobotního závodu ze 
čtvrté řady. Postupně se probojovával dopředu, ale v desátém kole z dvanácti ho zradil brzdový 
kotouč a musel tak ze závodu nedobrovolně odstoupit. „Po startu jsem se propracovával kupředu, 
ale hodně mě zbrzdil Kiss, který se nechtěl své pozice jen tak vzdát. Tento okruh je velmi náročný na 
brzdy, a to se nám také stalo osudným. Je to škoda, obzvlášť, když Jochen dojel nakonec druhý. Je to 
snad již čtvrtý rok po sobě, co tu nedokončíme všechny čtyři závody,“ řekl Lacko zklamaně po druhé 
pohárové jízdě. I přes nedokončený závod Adam navýšil svůj náskok na třetího Kisse na 29 bodů. 
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Rodák z Bristolu i přes obdržené „Drive through penalty“ za překročení maximální povolené 
rychlosti na startu, dojel na dvanácté pozici. „Na startu jsem si nepohlídal rychlost a dostal 
zbytečnou penalizaci, pak už se s tím nedalo nic velkého udělat. Okruh je to hodně náročný, ale 
postupně ho začínám číst. Zítra snad přidám nějaký bod,“ zakončil Oly.   
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 
Adam Lacko si v nedělním kvalifikaci zajistil start ze druhé řady. „První kolo se mi moc nepovedlo. Ve 
druhém už se mi sice podařilo čas vylepšit, ale na lepší, než druhou řadu to dnes nebylo. Budu muset 
o to víc zabojovat v závodě,“ komentoval svůj výkon druhý muž průběžného pořadí. 
 
Oly Janes se podruhé v sezoně kvalifikoval i do druhé části měřeného tréninku, kde zajel desátý 
nejrychlejší čas. „Mám velkou radost z postupu do super pole. Zajet zde čas pod dvě minuty je super, 
těším se na závod,“ konstatoval dobře naladěný britský pilot.   
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Úřadující evropský šampion přidal další pohár do své sbírky, když dojel třetí. „Na startu se tam protlačil 
Sasha, takže mi nic moc nezbývalo, ale nevydržel tlak a postupně se nám ho podařilo s Antoniem předjet. 
Soubojem jsem ale hodně ztratil a lepší, než třetí místo z toho dnes přes veškeré vynaložené úsilí nebylo. 
Z bedny mám radost,“ líčil Adam po konci závodu.   
 

Další podařenou pohárovou jízdu zažil Oly Janes, když dojel na desátém místě a zvítězil v hodnocení 
nováčků. „Jsem nadšený. Na tak těžkém okruhu vyhrát v Grammer cupu a znovu bodovat je pro mě 
obrovský úspěch,“ řekl, který se hodinu po závodě posunul na konečnou devátou pozici, když byl 
třiceti vteřinami penalizován Kiss.   
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Poslední závod víkendu nevyšel Adamovi Lackovi podle jeho představ, když dojel na sedmé pozici. 
„Byl to takový zvláštní závod. Na startu toho nešlo moc udělat. Pak se mě tam dost nevybíravě 
pokoušel předjet Kiss, nakonec mě natlačil až na zeď, takže jsem se ocitl na sedmém místě. Víc jsem 
z toho pak již nevymáčkl.“ 
 
Třetí muž průběžného pořadí Grammer Cupu dokončil čtvrtý závod jako devátý a druhý v kategorii 
nováčků. Připsal si tak další dva body do průběžného hodnocení. „Velmi hektický závod. Po startu 
jsem se propadl až na 14 místo, a nakonec jsem se dokázal probojovat na devátou pozici. Druhé 
místo v nováčcích je taky super. Ze Zolderu odjíždím spokojený,“ uzavřel své účinkování v Belgii Oly. 
 
 

 


