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PRESS RELEASE 
 

Lacko European Vice Champion for a Third Time! 
 
Adam Lacko, in control of his fortune, assured his European vice champion title in the very first 
Sunday race, where he ranked third. His team mate Oly Janes occupied the same third rank in the 
Grammers Cup. The Buggyra Racing team then achieved a sensational success in the 
Constructors´ Cup with the third rank.   
 
SATURDAY 
SUPER POLE 
The second ranking pilot of the overall ranking qualified for the opening race of the weekend with 
the fifth quickest lap time. “They laid a new road carpet for this season like Le Mans but this is a lot 
better and coarser. I am not much satisfied with the fifth lap time for all my rivals are above me. 
The start will decide a lot of the final race result, I wish I manage it well,“ hoped Lacko before the 
first race. 
 
Oly Janes assured start from the seventh row in the first time practice of the weekend. “Today was 
my very first ride on this circuit in my life so I must still learn it a little. I believe in an improvement in 
the next rides,“ said Oly, whose truck had to undergo clutch replacement after super pole. “In the 
course of the time practice Oly reported to us that his clutch slipped. We did not want to risk 
anything and decided to replace it, to be on the safe side,” explained the replacement the racing 
engineer of the team Robin Dolejš.   
 
FIRST RACE 
The opening race of the weekend had to be interrupted after the first couple of hundred metres for 
a big collision in the fourth curve, fatal, among others, for Lacko´s greatest competitor in the battle 
for the second overall rank, the Hungarian pilot Kiss. “A big mess this was. First Kiss swept Albacete 
off the road. When Norbert tried to return he closed me up and I hit him in the rear left wheel. He 
began spinning and subsequently received hits from another about three trucks. At that time I was 
luckily in front of him,“ commented Lacko on the incident from the beginning of the race. ”I am 
happy with the third rank, right after Antonio, which is great. There is no point now in fighting for 
every rank, I rather need to drive cleverly and keep the advantage,“ added the satisfied Lacko, 
climbing the podium for the fifteenth time this season. The Hungarian pilot Kiss in addition received 
a penalisation after the race for causing the above described collision in the form of a loss of five 
positions in the starting grid of the next race.  
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Oly Janes ranked eleventh in the race and third in the Grammers Cup. ”I am satisfied with this. I 
have another bronze cup from the newcomers´ competition. In the second race I will start after Faas 
and so I will try to get in front of him as soon as I can. There is still a chance for the second overall 
rank,“ said Oly. 
 
SECOND RACE 
Adam Lacko finished the second cup race with the ninth rank. “Pity. I found myself off the track 
twice for blocked brakes. Antonio utilised my trouble for overtaking me. But luckily my loss after him 
is not big. I see the advantage of nineteen points as still comfortable. Tomorrow the first race will 
decide a lot,“ predicted Lacko, who climbed the podium at least once on every racing weekend of 
this season. 
 
The British pilot crossed the finish line of the second race right after the Top 10. “I had a good start 
and managed to advance. I fought at my maximum. I am satisfied with the two third ranks in the 
newcomers´ ranking,“ said Janes after the race. Janes holds the bronze rank in the Grammers Cup. 
He loses eleven points after the second ranking Faas after Saturday.  
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
The Sunday time practice was much better for Adam with the third best lap time. ”I am glad for 
that. I will start from the second row after Jochen, which may be an advantage. I will see what I can 
take out of that in the race. Anything may happen. Like yesterday,“ said Adam. 
 
Oly Janes achieved the twelfth lap time and start from the second row in the third cup race. “I feel 
more and more certain here after every ride. I have improved my lap time by more than a second 
since yesterday. I am looking forward to the race.“  
 
THIRD RACE 
Adam Lacko ranked third in the opening Sunday race, thus securing the European Vice Champion 
title for himself. “I was calm, especially when Kiss dropped off. I knew that even Sasha can overtake 
me without my losing the overall rank,“ was Adam´s comment on the race. “I am satisfied, 
considering the circumstances that accompanied this championship. The silver rank means the same 
to me this year like last year´s champion title. When I look back at the beginning of the season the 
silver is like a fairy-tale,“ rejoiced Lacko, for a third time in his careen winning the European Vice 
Champion title. 
 
Oly Janes ranked tenth in the third cup race and second in the Grammers Cup. “My feelings after 
this race are positive. I left Faas behind me and reduced his advantage by a couple of points. The 
last race will decide. I will fight, either to win or to lose,“ said the British pilot in Buggyra colours 
with determination.  
 
FOURTH RACE 
Adam Lacko closed the championship season with the fifth rank in the last race. “I only enjoyed the 
last race. I had nothing more to struggle for so I did not want to force advancement at any cost and 
rather calmly drove to the finish,“ commented the last race of the season the second-ranking pilot 
of the championship, Adam Lacko. 
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The chances for the silver rank in the newcomers´ competition were lost already in the second lap 
when Oly Janes dropped below his rival in the battle for the silver rank, the German pilot Faas. ”I 
regret it. I fought at my best but unfortunately unsuccessfully. Despite that I am satisfied overall. 
The third rank in the newcomers´ competition in my premiere European season is beyond my 
original expectations.“  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko se stal potřetí vícemistrem Evropy! 
 
Adam Lacko v neděli neponechal nic náhodě a hned v první jízdě si zajistil titul vícemistra Evropy, 
když dojel třetí. Jeho týmový kolega Oly Janes obsadil stejnou pozici v Grammers Cupu. Tým 
Buggyra Racing pak senzačně uspěl v Poháru konstruktérů, když obsadil třetí místo.  
 
SOBOTA 
SUPER POLE 
Aktuálně druhý muž průběžného pořadí se kvalifikoval do úvodní jízdy víkendu pátým nejrychlejším 
časem. „Oproti minulému roku je tu také nový povrch jako v Le Mans, ale tento mi přijde o dost lepší 
a hrubší. S pátým časem úplně spokojen nejsem, protože všichni mý konkurenti jsou přede mnou. 
Bude hodně záležet na startu, snad se mi povede,“ doufal Lacko před prvním závodem. 
Oly Janes si v prvním měřeném tréninku zajistil start do prvního závodu ze sedmé řady. „Na tomto 
okruhu jsem se projel po prvé až dnes, takže se s ním ještě trochu seznamuji. Věřím, že v dalších 
jízdách to bude lepší a lepší,“ řekl Oly, kterému po super pole mechanici měnili spojku. „Oly nám 
v měřáku nahlásil, že mu proklouzla spojka. Nechtěli jsme nic riskovat a radši ji z preventivních 
důvodů vyměnili,“ vysvětlil výměnu závodní inženýr týmu Robin Dolejš.   
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Úvodní závod víkendu musel být hned po pár set metrech přerušen. Důvodem byla velká kolize ve 
čtvrté zatáčce, která se stala osudná mimo jiné i pro Lackova konkurenta v boji o druhou pozici 
Maďara Kisse. „Byla to velká mela. Nejdříve Kiss vymetl Albaceteho mimo trať. Když se chtěl Norbert 
vrátit, tak mě zavřel a trefil jsem ho do levého zadního kola. To ho dostalo do hodin a následně do 
něj narazily asi další tři trucky. V tu dobu já už byl naštěstí před ním,“ komentoval Lacko událost ze 
začátku závodu. „Ze třetího místa mám radost. Dojel jsem hned za Antoniem, což je důležité. Nemá 
cenu teď bojovat o každou pozici, ale hlavně jet chytře a držet náskok,“ dodal spokojený Lacko, pro 
kterého to byly patnácté stupně vítězů v sezoně. Maďar Kiss po závodě ještě obdržel penalizaci 
v podobě ztráty pěti míst na startovním roštu v dalším závodě, za zavinění zmiňované kolize.  
 
Oly Janes dokončil závod jedenáctý a zároveň třetí v Grammers Cupu. „Jsem spokojený. Získal jsem 
další bronzový pohár za umístění v poháru nováčků. Ve druhém závodě budu startovat za Faasem, 
tak se pokusím před něj rychle dostat. Stále je tu naděje na celkové druhé místo,“ řekl Oly. 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Adam Lacko dokončil druhou pohárovou jízdu na deváté pozici. „Je to škoda. Dvakrát sem se dostal 
mimo trať, protože se mi zablokovaly brzdy. Toho využil Antonio a dostal se přede mě. Naštěstí jsem 
ale na něj moc neztratil. Náskok devatenáct bodů považuji stále za komfortní. Zítra bude hodně 
záležet na prvním závodě,“ predikoval Lacko, který se v každém závodním víkendu letošní sezony 
alespoň jednou podíval na stupně vítězů. 
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Britský pilot protnul cílovou pásku druhého závodu jen těsně za Top 10. „Měl jsem dobrý start a 
podařilo se mi protlačit dopředu. Bojoval jsem, co to šlo. Se dvěma třetími místy v hodnocení 
nováčků jsem spokojen,“ uvedl po závodě Janes, který drží bronzovou příčku v Grammers Cupu. Na 
druhého Faase po sobotě ztrácí jedenáct bodů. 
 
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 
Nedělní měřený trénink se Adamovi ve srovnání se sobotou povedl o mnoho lépe, když zajel třetí 
nejrychlejší čas. „Mám radost. Budu startovat ze druhé řady za Jochenem, což by mohla být výhoda. 
Uvidíme, jak to bude v závodě. Může se stát úplně vše. To jako tomu bylo včera,“ řekl Adam. 
 
Oly Janes zaznamenal dvanáctý nejrychlejší čas a do třetí pohárové jízdy tak startoval ze šesté řady. 
„Každou jízdou se zde cítím jistější a jistější. Oproti včerejšku jsem zrychlil o více jak vteřinu. Těším se 
na závod.“  
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Adam Lacko dokončil úvodní nedělní jízdu na třetí pozici a definitivně tak získal titul vícemistra 
Evropy. „Byl jsem v klidu, zvlášť když vypadl Kiss. Věděl jsem, že mě může předjet i Sascha a pořád 
budu mít jistotu,“ hodnotil závod Adam. „Vzhledem k okolnostem, které provázeli letošní 
šampionát jsem spokojený. Druhé místo pro mě znamená úplně to samé, co loňský titul. Když se 
podívám, jak probíhal začátek sezony, tak je to spíše taková pohádka,“ radoval se Lacko, který získal 
titul vícemistra Evropy již po třetí. 
 
Oly Janes dojel ve třetí pohárové jízdě desátý a zároveň druhý v Poháru nováčků. „Z tohoto závodu 
mám dobrý pocit. Faase jsem nechal za sebou a stáhl na něj několik bodů. Rozhodne se v poslední 
jízdě. Budu bojovat o vše,“ řekl odhodlaně britský jezdec hájící barvy Buggyry. 
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
S mistrovskou sezonou se Adam Lacko rozloučil pátým místem. „Poslední závod už jsem si užíval. 
Mně už tam o nic ani nešlo, tak jsem se nechtěl za každou cenu cpát dopředu a radši jsem v klidu 
dojel do cíle,“ komentoval závěrečný závod druhý muž šampionátu Adam Lacko. 
 
Naděje na druhou pozici v hodnocení nováčků pohasla již ve druhém kole, kdy se Oly Janes propadl 
pořadím až za svého konkurenta v boji o stříbro Němce Faase. „Je to škoda. Pral jsem se co to šlo, 
ale bohužel to nevyšlo. I přesto jsem ale spokojený. Třetí místo v poháru nováčků v premiérové 
evropské sezoně předčilo má očekávání.“ 
 
 

 


