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PRESS RELEASE

Lacko Loses Battle for Champion Title in Le Mans.
Janes Within Reach of Silver
The battle for the champion title has ended. Adam Lacko was unable to beat his biggest rival
Jochen Hahn at the French circuit and thus lost the chances to become European champion. The
thirty-four-year-old pilot of Buggyra struggled with his truck settings for the new surface of the
circuit road for the whole weekend. Oly Janes closely approached the second rank in the
Grammers Cup and also thanks to his scores Buggyra continues to keep the bronze in the team
ranking.
SATURDAY
SUPER POLE 1
The currently overall second ranking pilot of the championship received starting position in the
fourth row of the starting grid after the first time practice of the weekend. “When they told me in
my earphones that I ranked eighth in the time practice I did not want to believe that. Although in
the second lap I improved my lap time by a half of a second it was not enough anymore. I felt the
tyres working differently in each lap. But the end was already a little better,” was Adam´s comment
of the super pole progress.
Oly Janes ranked thirteenth in the Saturday time practice. “The competition here is really strong.
The thirteenth rank is not exactly what we wanted but my final time is satisfactory,” said Oly.
CUP RACE 1
Adam Lacko literally suffered through the first race of the weekend. He managed to advance to the
sixth final rank from the tenth starting, to which he dropped after start, and that was maximum he
could manage in the situation. “It is a battle with the vehicle, which simply does not pull at all. There
is a new road surface here this year and we somehow cannot find the ideal setting of the chassis for
it. We must do something about it before the second race starts. We cannot leave it as it is,“ said
the thirty-four-year-old pilot. After penalisation of Reinert Adam moved up to the final fifth rank.
Oly Janes struggled for the podium in the Grammers Cup, but after penalisation for overspeeding
he dropped down in the ranking to the final thirteenth rank. “I do not understand the reason for the
penalisation. Pity, for it cost me the podium. I hope the lost points will not be missed in our final
score,” wished Janes.
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CUP RACE 2
The second cup race ended much better for Adam, who ranked third in it. “After start I watched
René´s performance in front of me, being sure that it must end in a disaster, luckily for him alone. I
tried to overtake Steffi for a while but then I had to struggle with my truck only. The temperature
was rising, more and more, and when finally Hahn joined the battle… I could not relax until after
reaching the finish. But I did not get to the pit lane for when I crossed the finish line my truck
stopped completely. But I am happy with the third rank, and that I left all my rivals behind,” was
Adam Lacko´s comment on the second race.
Oly Janes ranked eleventh in the second cup race, and silver in the competition of newcomers. “I
did enjoy the race. Although I could not avoid a contact I reduced the advantage of Faas and
increased my advantage over the fourth-ranking Anderson. The silver rank in the overall ranking of
the Grammers Cup is nearer,“ stated the satisfied Briton.
SUNDAY
SUPER POLE 2
Adam Lacko started the Sunday time practice very well and won its first part. In the super pole he
managed to improve his lap time further but his rivals did the same and he thus had to accept the
seventh starting position. “The road began to dry at the end and my second lap was better than the
first. But the entry to the finish straight was still a little wet and so I lost something there. Never
mind, I will again fight from the fourth row,” said the acting European champion.
The British pilot in Buggyra colours started the third race of the weekend from the seventh row.
“The road has been very slippery since the morning and the ideal trail is difficult to find. In addition I
made things more complicated for me by hitting a skittle,” commented Oly Janes on the progress of
the second time practice.
CUP RACE 3
Bad luck seemed to stick to Adam´s tyres in Le Mans. After unsuccessful start he was finally
penalised at the end of the race for knocked skittles and dropped to the twelfth rank. “At the start
my clutch slipped and then I was down the hill until the end of the race. Probably the worst race of
this season, to be quickly forgotten,” mourned Lacko.
Oly Janes ranked tenth, adding another valuable score point to his account. “I am so happy, I
started well and won further points in the newcomers´ ranking. I am approaching the second rank in
the Grammers Cup, albeit I did not believe in anything like that in the beginning,“ said the satisfied
Janes.
CUP RACE 4
The second ranking pilot of the overall individual competition started the last scored race of the
weekend from the sixth row and had to find his way to upper ranks. He crossed the finish line
ranking eighth. “There was a real mess at the start. It is always unpleasant to start from the rear
like this for you never know what will happen in front of you. I and Oly hit each other a little in the
first curve but luckily with no serious consequence. Unfortunately, I could not do much from the
twelfth rank,“ stated Adam after the fourth race. “My congratulations to Jochen, this year he was a
real flyer and his champion title is truly deserved. There is Jarama in front of us, where I will bring a
quite comfortable advantage of 25 points over the third-ranking Albacete. If nothing unpredictable
happens I should comfortably defend the silver overall rank.“
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The second pilot in Buggyra colours ranked thirteenth in the last race, and that brought him bronze
rank in the competition of newcomers. “I am happy. Although there was a real chaos after start, we
continue to advance forward and I collect valuable experience,“ as Oly Janes´ evaluation of the end
of the weekend, who only loses 7 points below the silver rank in the Grammers Cup.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Lacko v Le Mans definitivně prohrál boj o titul. Janes na dosah stříbru
Boj o titul je u konce. Adam Lacko na francouzském okruhu nedokázal porazit svého největšího
rivala Jochena Hahna a prohrál tak souboj o titul evropského šampiona. Čtyřiatřicetiltý pilot
Buggyry se po celý víkend pral především s nastavením svého vozu na nový povrch zdejšího
okruhu. Oly Janes se výrazně přiblížil druhému místu v Grammers Cupu a i díky jeho bodům
Buggyra dál drží bronzovou příčku v týmovém hodnocení.
SOBOTA
SUPER POLE 1
Aktuálně druhý muž průběžného pořadí si v první kvalifikaci víkendu zajistil start do úvodní jízdy ze
čtvrté řady. „Když mi zahlásili do vysílačky, že jsem až osmý, tak jsem tomu nechtěl věřit. Ve druhém
kole jsem sice čas vylepšil o půl vteřiny, ale pořád je to málo. Přišlo mi, že pneumatiky fungovaly
každé kolo jinak. V závěru už to ale bylo lepší,“ komentoval průběh super pole Adam.
Oly Janes zajel v sobotním měřeném tréninku třináctý čas. „Konkurence je tu opravdu velká.
Třinácté místo není úplně to, co bychom chtěli, ale s výsledným časem jsem spokojený,“ uvedl Oly.
PRVNÍ ZÁVOD
Adam Lacko se úvodní jízdou víkendu doslova protrápil. Z deváté pozice, na kterou se propadl po
startu, se dokázal probojovat na šestou, což se v danou chvíli rovnalo maximu možného. „Je to boj,
prostě nám to tu vůbec nejede. Oproti loňsku je tu nový povrch a zatím se nám nedaří najít ideální
nastavení podvozku. Musíme s tím do dalšího závodu něco udělat. Takhle to nejde,“ řekl
čtyřiatřicetiletý pilot. Po dodatečné penalizaci Reinerta se Adam po závodě posunul na konečnou
pátou pozici.
Oly Janes bojoval dlouhou dobu o stupně vítězů v Grammers Cupu, po obdržené penalizaci za
překročení maximální povolené rychlosti se ale propadl pořadím a dojel třináctý. „Nechápu, za co
jsem dostal tu penalizaci. Je to velká škoda, protože jsem kvůli tomu přišel o bednu. Snad nám ty
body v konečném zúčtování nebudou chybět,“ doufal Janes.
DRUHÝ ZÁVOD
Druhá pohárová jízda pro Adama dopadla o poznání lépe, když dojel na třetí pozici. „Po startu jsem
jen sledoval, co tam René předvádí a bylo mi jasný, že to musí dopadnout špatně. Naštěstí jen pro
něj. Já se chvíli pokoušel dostat před Steffi, ale víc jsem se pak pral s autem. Teplota stoupala víc a
víc, a když se pak do toho ještě přidal Hahn… Oddychl jsem si až po odmávání závodu. Na pit lane
jsem ale nedojel, protože mi po průjezdu cílem úplně přestalo jet auto. Ze třetího místa mám radost.
Všechny své rivaly jsem nechal za sebou,“ komentoval Adam Lacko druhý závod.
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Oly Janes dokončil pohárovou jízdu na jedenácté pozici, která se rovnala také druhému místu
v hodnocení nováčků. „Závod jsem si opravdu užil. Neobešlo se to samozřejmě bez kontaktu, ale
stáhnul jsem potřebné body na Faase a naopak získal náskok před čtvrtým Andersonem. Druhé
místo v celkovém pořadí Grammers Cupu je stále blíž a blíž,“ konstatoval spokojený Brit.
NEDĚLE
SUPER POLE 2
Adam Lacko odstartoval nedělní kvalifikaci velmi dobře a první část vyhrál. V super pole dokázal
svůj čas ještě vylepšit, ale to se podařilo i soupeřům a musel se tak spokojit se sedmou startovní
pozicí. „Trať v závěru osychala a druhé kolo mi vyšlo lépe. Nájezd na cílovku byl ale ještě trochu
mokrý a tam jsem něco ztratil. Nedá se nic dělat, budeme muset opět bojovat ze čtvrté řady,“ uvedl
úřadující šampion.
Britský pilot ve službách Buggyry si zajistil start do třetího závodu ze sedmé řady. „Od rána je to
hodně uklouzaný a je těžké najít ideální stopu. Navíc jsem si to zkomplikoval sražením kuželky,“
komentoval Oly Janes průběh druhého měřeného tréninku.
TŘETÍ ZÁVOD
Jako by se Adamovi v Le Mans lepila smůla na pneumatiky. Po nepodařeném startu, obdržel ke
konci závodu ještě 30 vteřinovou penalizaci za sražené kuželky a propadl se na dvanáctou pozici
„Na startu mi klouzla spojka a už se to jen vezlo. Asi nejhorší závod letošní sezony. Raději na něj
rychle zapomenout,“ smutnil Lacko.
Oly Janes dojel na desáté pozici a přidal do své sbírky další cenný bod. „Jsem nadšený, vyšel mi start
a získal jsem další body v poháru nováčků. Krůček po krůčku se blížím druhému místu, byť jsem
tomu ze začátku ani nevěřil,“ konstatoval spokojený Janes.
ČTVRTÝ ZÁVOD
Druhý muž průběžného pořadí startoval do poslední bodované jízdy ze šesté řady a musel se
probojovávat do předních pozic. Cílovou pásku pak protnul osmý. „Na startu to byl pěkný chaos.
Startovat takto zezadu je vždy nepříjemné, protože nevíte, co přijde. V první zatáčce jsme se tam
ťukli s Olym, ale naštěstí to nebylo nic vážného. Bohužel z dvanáctého místa se víc udělat nedalo,“
konstatoval Adam po čtvrtém závodě. „Jochenovi gratuluji, tento rok opravdu letěl a titul si zaslouží.
Nás teď ještě čeká Jarama, kam si odvážím celkem komfortní náskok 25 bodů na Albaceteho. Pokud
se nestane nic dramatického, měl bych druhé místo v poklidu uhájit.“
Druhý pilot Buggyry dokončil závod na třinácté pozici, která se také rovnala bronzové příčce
v hodnocení nováčků „Jsem nadšený. Sice to byl na startu pěkný zmatek, ale stále postupujeme
kupředu a sbírám hodně cenné zkušenosti,“ hodnotil závěr víkendu Oly Janes, který na druhou
pozici v hodnocení nováčků ztrácí pouhých 7 bodů.
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