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10th Race of the 

FIA European Truck Racing Cup 2001 

 
Place:            Lausitz /Germany/ 
Date:             28.–30. September 2001 

 
Results: Timed practice:    8. Gerd Körber   2:21,211 
       
  Qualifying race:    8. Gerd Körber 16:11,867 
       

Cup race:       8. Gerd Körber -1 lap 
       
 
During the last weekend of September the best truckers of Europe met at 
Lausitzring - a brand new circuit in the eastern part of Germany. The circuit is 
located about 60 kilometres north of Dresden in the direction of Berlin. 
 
The costs of its construction on the total area of 570 hectares were DEM 310 
million. The circuit was officially opened in August last year. It has the capacity of 
120 thousand spectators, including 25 thousand places on the main stand, which is 
370 metres long and 30 metres high. The circuit offers different tracks for 
different categories including speed track of two miles. This was the place of a 
serious accident of former Italian F1 pilot Zanardi in mid-September. The track for 
cars and trucks is 4,5 km long and it is highly demanding because the long 
straights are followed by sharp and difficult turns. 
As usually, the transport of our team was started by the mechanics. They arrived 
to the place of the last but one event of this year's European Cup on Wednesday 
evening. On Thursday they were mostly busy with erecting the pit structures. 
Other team members were arriving during the following days. 
 
A first opportunity for the pilots to test the absolutely unknown circuit was 
available on Friday with the schedule of two rides. The racing programme itself 
started as usually on Saturday with three free practices. Unfortunately Gerd had 
hardly any possibility to learn something about the circuit because he was 
challenged by technical problems right from morning hours. Turbochargers were 
sources of most of the problems and because of that our pilot could not make a 
single full-speed lap. Total replacement of the whole engine did not help either 
and the team was just approaching the time practice of late afternoon. Although 
at last Gerd started for the time practice, he could not continue properly and had 
to give up already at the very beginning. 
 
In the evening, team leader Martin Koloc explained: "We have already identified 
the reason for the failure. But we still do not know how get rid of it. This is a left-
handed circuit, causing certain resonance of the chassis. The resonances get 
together exactly where both turbochargers are located. Main axles of the 



 

turbochargers get into vertical vibrations and subsequently the propellers hit the 
walls. The result is clear - turbochargers will fail. We will try to modify slightly 
the fastening of both turbochargers." 
 
The mechanics did so and during the warm-up of Sunday Gerd could at last test 
the circuit. Still he was very much concerned with any improper sound getting out 
of the truck, and therefore he was remaining reluctant to go ahead at full speed. 
Despite that he was making times around place seven and Martin decided to 
replace the engine by a more powerful one. "We will return the original one there 
because that has been tested well and we know the engine was not the source of 
problems. " 
 
After unsuccessful practices Gerd had to start to the qualifying race from the last 
row. He started very well and during the first lap he managed to overtake four 
trucks of Group B. That took him to eighth place just behind the Mercedes of 
Steve Parrish. During the next three laps it seemed Gerd was studying the 
Englishman in order to find a best place to overtake. In the second half of the 
race, however, the distance started to be greater and in the end Gerd finished 
eighth, losing about 10 seconds to the pilot ahead of him. 
 
"Telemetry failed to work and I had no information on the speed. I was afraid of 
disqualification, and therefore I had to be extremely cautious. Still in speed 
control I could rely on my feelings only," said the pilot after having returned to 
the pits. Despite all efforts he could not avoid penalization for exceeding the 
maximum speed limit of 160 km/h on two occasions. The penalization of 10 + 20 
seconds took him down again to the last sixth row of starting grid for the cup 
race. 
 
Fortunately Gerd made an excellent start again and in the rain, which was getting 
ever heavier, he started to make his way forward. Almost 50,000 spectators with 
numerous Gerd's fans could enjoy seeing him on sixth place in the middle of the 
race. This was framed by enthusiastic cheers, waving of black-yellow-red flags and 
intensive roar of horns and sirens. Under pressure of the spectators Gerd was 
driving Buggyra forward and made a slight mistake. On slippery wet surface he got 
out of the track and drove shortly on the grass. Faure immediately took advantage 
of this situation and Gerd dropped by one place. But the principal misfortune 
affected him only in the very end of the race. When entering the last lap the 
power steering failed. Despite all that Gerd was officially classified as eighth and 
similarly to the qualifying race he added another three points for total ranking. 
 
The last event of the series will take place on Jarama circuit in Spain during the 
next weekend of 6 to 7 October 2001. 

 
 



 

 

10. závod  

Evropského poháru tahačů na okruzích 2001 

 
místo:            Lausitz /Německo/ 
termín:          28.–30. 9. 2001 

 
výsledky: měřený trénink:    8. Gerd Körber   2:21,211 
       
  kvalifikační závod:    8. Gerd Körber 16:11,867 
       

pohárový závod:    8. Gerd Körber -1 kolo 
       
 
O posledním zářijovém víkendu se nejlepší truckeři kontinentu sjeli na zcela 
novém okruhu Lausitzring ve východní části Německa, který leží asi 60 kilometrů 
severně od Drážďan ve směru do Berlína. Jeho výstavba na celkové rozloze 570 
hektarů stála 310 miliónů marek. Slavnostní otevření proběhlo v srpnu loňského 
roku. Autodrom má kapacitu 120 tisíc diváků, z toho se jich 25 tisíc vejde na 
hlavní tribunu, která je 370 metrů dlouhá a 30 metrů vysoká. Vlastní dráha je 
rozčleněna podle jednotlivých motoristických kategorií a zahrnuje i rychlostní 
dvoumílový okruh. Na něm se v polovině letošního září velmi těžce zranil bývalý 
jezdec formule 1 Ital Zanardi. Pro auta a trucky měří trať 4 a půl kilometru a je 
velice náročná, protože dlouhé rovinky střídají těžké a ostré zatáčky. 
 

Přesun našeho týmu zahájili jako vždy mechanici, kteří do místa konání 
předposledního podniku letošního šampionátu dorazili ve středu večer a ve čtvrtek se 
věnovali především stavbě depa. Ostatní členové týmu už tradičně dojížděli postupně 
během dalších dnů. 

Jezdci měli poprvé možnost si zcela neznámý okruh otestovat ve dvou pátečních 
jízdách, jinak vlastní soutěžní program začal jako vždy třemi sobotními volnými 
tréninky. Gerd  se ale s tratí prakticky neseznámil, protože se od rána opět trápil 
s technickými problémy. Nejvíce „zlobila“ turbodmychadla, která našemu jezdci 
prakticky nedovolila zajet ve volných trénincích ani jedno ostré kolo. Nepomohla ani 
výměna motoru a podvečerní měřený trénink se kvapem blížil… Bohužel ani v něm 
nebylo Gerdovi souzeno, aby  uspěl, neboť svůj souboj s chronometrem musel hned 
v úvodu tréninku ukončit. 

„Už jsme přišli na to, co je příčinou našeho nezdaru,“ vysvětluje večer šéf stáje 
Martin Koloc, „ale nevíme, jak to odstranit. Tím, že se tady jede na levou ruku, nám 
určitým způsobem rezonuje šasi a vibrace se střetávají přesně v prostoru obou 
turbodmychadel. V nich se potom svisle rozkmitávají hlavní osy a vrtulky zachycují o 



 

stěny. A výsledek je jasný – turbo odejde. Zkusíme trochu pozměnit uchycení obou 
turbodmychadel.“ 

Jak řekl, tak udělali. V nedělním warm-upu  si pak Gerd konečně mohl dráhu 
vyzkoušet, i když se bál jet naplno, neboť ho každý nepatřičný zvuk auta strašil jako 
noční můra. Přesto dokázal jezdit časy kolem sedmého místa a Martin se rozhodl 
vyměnit motor za výkonnější. „Dáme tam ten původní, protože už víme, že motorem 
naše problémy způsobeny nebyly, a ten první jsme měli dobře vyzkoušený a 
otestovaný.“ 

Nicméně do kvalifikace musel Gerd startovat po neúspěchu v tréninku z poslední 
řady. Vyrazil ale výborně a během prvního kola se s přehledem dostal přes čtveřici 
vozů slabší skupiny B na osmé místo za mercedes Steva Parrishe. Další tři kola se zdálo, 
že si Angličana pročítá, aby věděl, kde se před něj nejlépe dostane. Od poloviny jízdy 
se ale Gerdův odstup zvětšoval a do cíle dojel se ztrátou asi deseti vteřin na osmé 
pozici.  

„Přestala mi fungovat telemetrie a neměl jsem kontrolu, jakou rychlostí jedu. Bál 
jsem se vyloučení, tak jsem musel jet opatrně jen podle citu,“ řekl po návratu do 
depa německý pilot, ale trest ho stejně neminul. I přes veškerou snahu dvakrát 
překročil maximální povolenou rychlost 160 kilometrů za hodinu a dostal řády striktně 
danou penalizaci 10 + 20 vteřin. Ta ho sesadila opět až do poslední šesté řady na 
startovním roštu hlavního závodu. 

Gerd ovšem zase skvěle vystartoval a za houstnoucího deště se začal postupně 
prodírat vpřed. Téměř padesát tisíc diváků, mezi kterými má právě on nejvíce 
fandů, ho za obrovského jásotu, mávání černočervenožlutých vlajek a řevu 
houkaček a sirén vidělo v polovině jízdy na šestém místě! Gerd pod tlakem tribun 
hnal Buggyru stále vpřed a udělal drobnou chybu. Na mokré dráze vyletěl, na 
chvilku se dostal až na travnatou zónu a toho ihned využil Francouz Faure, takže 
Gerd o jedno místo klesl. Největší smůla ho ale potkala v samotném závěru 
závodu, když se mu při průjezdu do posledního kola porouchalo servořízení. Přesto 
byl klasifikován na osmém místě a stejně jako v kvalifikaci si připsal další tři body. 

 


