3rd Race of the
FIA European Truck Racing Cup 2001
Place:
Date:

Misano /Italy/
26.–27. May 2001

Results:

Timed practice:

Gerd Körber

DSQ (overspeed)

Qualifying race:

Gerd Körber

DNF (-4 laps)

Cup race:

Gerd Körber

DNF

The mechanics with support trucks departed to Misano in Italy on Tuesday
evening. They arrived to the circuit during the night from Wednesday to Thursday.
Santa Monica circuit is located 20 km south of well-known seaside resort Rimini.
The track is 3,488 metres long with minimum altitude differences. It is driven 'on
the left hand'. Friday was reserved for journalists, who could enjoy being driven
on co-pilot’s seat.
The teams could use this opportunity to extend testing of trucks and the racing
track alike. Gerd was making splendid times with Buggyra, but after about ten
laps one of the paired turbochargers failed and the truck had to go to paddock to
have the turborcharger changed. After having returned to the track the engine
started to overheat and team manager Martin Koloc decided to take Buggyra to
the paddock and to make a thorough check. Until 4.30 a.m. the mechanics were
thoroughly adjusting the cooling system. The results of their night work
materialized not later than on Saturday morning during three free practices. Gerd
was making excellent times around sixth place with losses to fastest pilots in the
range between several tenths to one second. In the measured practice of Saturday
afternoon our pilot ranked seventh after half of the assigned time. During a short
break Martin decided to change the tyres on front axle and to increase engine
performance by five per cent. The decision proved to be correct, because Gerd’s
results were immediately improved and he climbed to rank six, overtaking also the
Mercedeses of Faure from France and Parrish from the UK.
Much to the disappointment of the team and Buggyra fans Gerd had to start from
the last row of the qualification grid. After three hours of discussions in the
evening FIA Technical Commission did not recognize the time achieved during the
practice because of exceeding the speed limit of 160 km/h. "We checked
telemetry records and found out that Gerd indeed exceeded the speed limit,
namely by mere 0.16 km/h over the period of 0.2 second. Moreover this happened
during the formation lap", said Martin with considerable disappointment.
"Nevertheless in fact we have broken the rules and there is nothing else to do but
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continue to struggle. We are good enough to attempt reaching sixth place in the
final race."
On Sunday Gerd started to fulfil this statement right from the beginning of the
qualification. Step by step he was making his way forwards and in the middle of
the race he was already ranking sixth. It seemed he would try to attack the
leading group, but then suddenly his truck slowed down and went out of the track.
After a thorough check it was found that his efforts were stopped by deformed
valve in one of the cylinders. The mechanics started to work immediately and
succeeded in changing the valve. Gerd decided to fight against the odds once
again in the final race. This time, however, the hopes were gone even prior to the
appearance of the green light on start. During the formation lap the truck started
to release thick grey smoke and instead of attacking front positions Buggyra had
no other chance but to retreat to the paddock without a chance to score any
points.
In two weeks we will try to improve the results at the A1 Ring in Zeltweg in
Austria. Do not forget that we will meet at the home circuit of Most already in 96
days!

3. závod
Evropského poháru tahačů na okruzích 2001
místo:
termín:

Misano /Itálie/
26.–27. 5. 2001

výsledky:

měřený trénink:

Gerd Körber

DSQ (overspeed)

kvalifikační závod:

Gerd Körber

DNF (-4 kola)

pohárový závod:

Gerd Körber

DNF (porucha v zav. kole)

Do italského Misana odjeli mechanici se soupravami v úterý večer a k okruhu
dorazili v noci ze středy na čtvrtek. Autodrom Santamonica leží asi 20 kilometrů
jižně od známého přímořského letoviska Rimini. Dráha je dlouhá 3488 metrů, má
minimální převýšení a jede se „na levou ruku“. Pátek byl vyhrazen novinářům,
kteří měli možnost vychutnat si jízdu v roli spolujezdců. Pro týmy je to další
příležitost k testování vozů i tratě. Gerd zajížděl s Buggyrou skvělé časy, jenže asi
po deseti kolech se porouchalo jedno z dvojice turbodmychadel a auto muselo do
depa na jeho výměnu. Po návratu na okruh se začal přehřívat motor a šéf stáje
Martin Koloc nechal Buggyru odstavit na důkladnou prohlídku. Mechanici pak až do
půl páté do rána dělali kompletní úpravu chladící soustavy.
Výsledek jejich noční práce se dostavil hned v sobotu dopoledne, kdy byly na
programu tři volné tréninky. Gerd jezdil výborné časy kolem šestého místa a jeho
odstupy od nejrychlejších jezdců se pohybovaly od několika desetin do jedné
vteřiny. V odpoledním měřeném tréninku byl náš jezdec po polovině vyhrazeného
času na sedmém místě. Martin se v krátké přestávce rozhodl k výměně pneumatik
na přední nápravě a ke zvýšení výkonu motoru o pět procent. Tento tah se ukázal
jako velice prozíravý, neboť se Gerd okamžitě zlepšil a posunul se na šesté místo,
když za sebou nechal i mercedesy Francouze Faureho a Brita Parrishe. Ke zklamání
týmu i přítomných příznivců Buggyry se však na startovním roštu kvalifikace musel
postavit do poslední řady. Technická komise FIA mu po večerním tříhodinovém
jednání čas z tréninku neuznala za překročení maximální povolené rychlosti 160
km/h. „Z telemetrie jsme zjistili, že Gerd rychlost skutečně překročil. Bylo to
ovšem o pouhých 16 setin km/h po dobu dvou desetin vteřiny. Navíc se to stalo
v zaváděcím kole,“ uvedl zklamaný Martin. „Pravidla jsme porušili, nezbývá než
bojovat. Máme na to, abychom v pohárovém závodě dojeli do šestého místa.“
Tato slova začal Gerd v neděli naplňovat hned od startu kvalifikace. Postupně se
prodíral vpřed a v polovině jízdy byl na šestém místě. Už se zdálo, že začne útočit
i na skupinu nejlepších, ale jeho vůz náhle zpomalil a vybočil z dráhy. Po důkladné

prohlídce se ukázalo, že Gerdovu další snahu zastavil ohnutý ventil u jednoho
z válců. Mechanici se okamžitě pustili do práce a vadný ventil vyměnili. Ke startu
pohárového závodu odjížděl Gerd s odhodláním porvat se s nepřízní osudu.
Tentokrát však naděje pohasly ještě dříve, než mohl spatřit signál zelených světel.
V zaváděcím kole se zpoza motoru začal objevovat modrošedý dým a Buggyra se
místo do útoku musela stáhnout do domovského depa bez šancí na umístění.
O reparát se pokusíme za dva týdny na rakouském A1-Ringu v Zeltwegu. Pozor, na
domácím okruhu v Mostě se sejdeme už za 96 dní!

