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10th Race of the 

FIA European Truck Racing Cup 2002 

 
Place:  Lausitzring (Germany) 
Date:  18-19 October 2002 
 
Results: Timed Practices:  4th place: Gerd Körber 2:12.421 
      7th place: Roland Rehfeld 2:15.738 
      David Vršecký did not go in for the 
      practices – left hand injury 
 
  Qualification Race:  3rd place: Gerd Körber  16:13.474 
      Roland Rehfeld – defect of differential 
gear 
      in warm-up lap 
      David Vršecký did not go in for the race 
 
  Cup Race:   1st place: Gerd Körber 26:24.494 
      6th place: Roland Rehfeld 27:38,564 
 
Report: 
 
 It was on April 19, 2001, when the Buggyra Technology Center in Roudnice 
enjoyed a spectacular show, where Martin Koloc introduced Buggyra 001, a new racing 
truck as well as Gerd Körber, its pilot.  “We consider this year season as the testing 
one only, and therefore we do not set ourselves any objectives to place in races.  In 
hard conditions of races, we wish primarily to collect as many data as possible and get 
ready for the next year, in which we would like to run for the champion,” put on 
record the boss of a stable, which was the first purely private one having entered the 
world of truck formula one.  The last year proceeded exactly according to Koloc’s 
words.  Gerd did not pass the finish of almost half of races, however, so many pieces 
of knowledge and data were collected so that they could be counted in gigabytes. 
 
 It is October 19, 2002 – exactly one year and half after the first appearance – 
and Gerd Körber goes in the Timed Practice of the season’s last event, in which it 
shall be decided between Gerd and Luostarinen, a Finn, on the European champion.  
Maybe that only few people believed it then, but Martin Koloc’s words came true 
again …!  Our team has been preparing for this race with extreme care and attention, 
and we decided to set into the contest the third truck to support the two first ones.  
Behind the steering wheel of MK 001, a last year model, “domestic” Roland Rehfeld 
took place, a Berliner studying the Technical University, who was third in 2001 in the 
Super Race Truck Category, Group B.  His task was to collect data again to allow the 
optimum setup of Gerd’s truck and in the race itself to support team’s strategy. 
 
 The racing weekend started already on Friday, since the program was tight, 
days are rapidly getting shorter, and on Sunday, early in the evening, a closing 



 

ceremony with the announcement of total results was waiting for all.  By that time, 
everything had to be clear. 
 
 Firstly, both divisions got down jointly to testing practices.  However, our 
colors went badly at all!  David crashed, immediately in the third lap on the lower end 
of one turn, by the right side of his truck into a huge pillar of tires.  Nevertheless, he 
did not smell a rat that the pillar was filled with concrete inside.  The impact was so 
strong that the front axle broke totally and it came off with the wheel.  It was clear 
that Friday’s practices were over for David.  Moreover, his left arm ached, since it got 
a shock from the steering wheel.  It did not take a long time, and something similar 
happened to Gerd as well.  Fortunately, his truck was not as damaged as David’s 
vehicle, and so Gerd could – though with a minor delay – to go into the first free 
practice.  He won it with his typically consummate skill, when he was before the 
second Luostarinen by more than one second.  Roland was an agreeable surprise, 
when he was fifth with almost two seconds of lead before Matějovský.  In the second 
free practice, both championship candidates swapped their places.  Roland came 
sixth, but again he was faster than Matějovský. 
 
 In the evening, mechanics were in a rush, since they continued to repair 
David’s vehicle.  However, they had to make a pause in their work, because they had 
to wait till one o’clock after midnight for new spare parts.  Just before the daybreak, 
they took few hours of sleep.  However, none of them foretasted that their toilsome 
work was almost in vain … 
 
 The thing was that, in the morning awakening, David was missing in the depot, 
which went, early in the morning, with Petr Marek to Teplice’s hospital for surgical 
examination.  David could not sleep all night long due to great pains, and his left arm 
was becoming more and more swollen.  So, the blue Buggyra with number 16 stayed 
during the third free practice in pits.  Heavy rain overruled this free practice and it 
was grist to Gerd’s mill.  He went the fastest lap and so raised team’s mood.  
Luostarinen on the second place was four tenths of second behind Gerd.  Roland went 
also excellently, when he came again fifth. 
 
 Time went by as runaway horse and the Timed Practice loomed up.  All team 
members impatiently waited for news of David’s injury.  Finally, a phone ring 
announced Petr’s call, but his information was a crusher: “He has his arm in plaster, 
he has two splint bones broken!”  Therefore, this year season ended for David 
unhappily and ahead of schedule.  However, he stood to win his sixth place and it was 
not worth risking any further complications.  At that time, the official chronometer 
deducted from his sixty-minutes limit, which he had available for the Timed Practice.  
Even the rain stopped and the sun flashing from behind clouds together with strong 
wind dried the track quickly.  Gerd was in lead for a long time, but some 20 minutes 
before the end, the Helvetian Bösiger occupied the first position.  Soon, the 
Frenchman Ferté replaced Gerd on the second place.  Our pilot had a stop in pits and 
watched everything on the, as well as Luostarinen did.  Both they got into their trucks 
to try improve their standings.  To our bad luck, only the Finn succeeded, who even 
gained the pole-position.  Gerd, after all his effort, remained on the fourth position.  
Roland and Matějovský were jostling each other for the sixth place, but this time, 
Roland lost to Matějovský for the first time. 
 



 

 The Sunday’s warm-up suggested that both top European championship 
candidates got out of their beds into the decisive day on the right side.  They took 
turns at leading, but after 15 minutes the result was more advantageous for 
Luostarinen.  Roland delivered perfect performance; he went in for the Sunday’s races 
with FIA Commission’s and other pilots’ approval with David’s truck.  He reached the 
fourth best time and knocked down not only Matějovský, but also both pilots of 
Deutsche Post’s stable – Bösiger and Ferté. 
 
 However, terrible bad luck met Roland in the Qualification Race.  Even in the 
warm-up lap, the differential gear of his Buggyra “went to pieces”, and so he 
forfeited any fights on his domestic circuit even before the green light signal.  On the 
contrary, Luostarinen went on best.  He took a lead immediately and he maintained 
this minor lead in seven following laps remaining to the finish.  Gerd had after the 
start a collision with Fertém, but fortunately, he got to the third place behind 
Bösiger.  His effort to move up was stopped by a puncture in his radiator.  It was a 
wonder that he managed to travel the entire race with this handicap and to gain 
points for the third place.  Even he was behind the Helvetian by one half of second 
only.  In pits, it was revealed that his Buggyra’s engine withstood without cooling by 
miracle only.  Mechanics produced then a perfect show for spectators, when they 
replace the engine-gearbox assembly in a trice.  Gerd was losing five points behind 
Luostarinen before the last race in 2002!  Only the greatest optimist believed that 
Gerd would gain the championship title. 
 
 Bösiger started best into the cup race, behind which Luostarinen set in, closely 
followed by Gerd.  In the second lap, Gerd raided Luostarinen and moved up to the 
second place.  During subsequent laps he breathed down Helvetian’s neck and it 
seems that he was able to overtake him as well.  However, Bösiger always speeded up 
at the crucial moment.  In contrary, Luostarinen continued to lose and after eight laps 
he withdrew from the race due to a break-down.  The path to the championship title 
was opened and Gerd finally came first in the last race of the year.  The thing was 
that Bösiger was penalized after the finish by twenty seconds for his speeding and he 
fell down to the fourth position behind Albacete and Ferté, his teammate.  Roland 
came behind Matějovský on the sixth place. 
 
 This weekend did not start well for us, but finally we could rejoice at a great 
success.  Martin Koloc’s stable gained the most valuable trophy and achieved the 
greatest success in the history of the Czech truck racing sport.  The total sixth place 
of David is also super, considering he is a novice in the royal division of Super Race 
Trucks. 

 
Final Standings: 1. Körber – 195 points, 2. Luostarinen – 180, 3. Albacete – 173, 
4. Ferté – 163, 5. Bösiger – 162, 6. Vršecký – 107, 7. Matějovský – 72, and 
8. Arlaud – 37 points. 
 



 

 

10. závod 

Evropského poháru tahačů na okruzích 2002 
 

místo : Lausitzring /Německo/ 
termín : 18.-19.10.2002  

 
výsledky : měřený trénink: 4. Gerd Körber           2:12,421 
     7. Roland Rehfeld       2:15,738 
                                                         David Vršecký nenastoupil – zranění levé 
ruky 
 
    kvalifikační závod: 3. Gerd Körber   16:13,474 

      Roland Rehfeld  - porucha diferenciálu  
                                                    David Vršecký nenastoupil 
                        
                       pohárový závod: 1. Gerd Körber             26:24,494 
     6. Roland Rehfeld        27:38,564    
                                                    David Vršecký nenastoupil 
 

report :  
      

     Psal se 19. duben 2001 a roudnické Buggyra Technology Center zažilo velkolepou 
show, na které Martin Koloc představil nový závodní vůz Buggyra 001 i jeho pilota Gerda 
Körbera. „Letošní sezónu považujeme za testovací a neklademe si žádné cíle na umístění. 
V ostrých podmínkách závodů chceme hlavně nasbírat co nejvíce dat a připravit se co 
nejlépe na další rok, ve kterém bychom už chtěli útočit na titul,“ nechal se slyšet šéf 
stáje, která jako první soukromá vstoupila do světa truckové formule 1. Loňský rok vyšel 
přesně podle Kolocových slov. Gerd skoro polovinu jízd nedokončil, ale množství poznatků 
a dat bylo tolik, až se daly počítat na gigabajty. 

     Píše se 19. říjen 2002 – přesně rok a půl od premiéry – a Gerd Körber nastupuje do 
měřeného tréninku posledního podniku sezóny, ve kterém se rozhodne mezi ním a Finem 
Luostarinenem o titulu evropského šampióna. Možná tomu tehdy moc lidí nevěřilo, ale na 
slova Martina Koloce opět došlo…! Náš tým se na tento závod připravoval zvlášť pečlivě a 
nasadil do bojů i třetí auto. Za volant loňského modelu MK 001 usedl „domácí“ Roland 
Rehfeld, berlínský student Technické univerzity, který v roce 2001 skončil mezi supry 
skupiny B na třetím místě. Jeho úkolem bylo především opět shromažďovat data pro 
optimální nastavení Gerdova auta a v závodě pomoci týmové strategii.   

     Závodní víkend začal už v pátek, protože program byl nabitý, dny se rychle krátí a 
v neděli v podvečer čekalo na všechny slavnostní zakončení s vyhlášením celkových 
výsledků. Do té doby muselo být ve všem jasno.  



 

     Nejdříve se obě divize pustily společně do testovacího tréninku. Našim barvám se 
však vůbec nedařilo. David hned ve třetím kole narazil na spodním okraji jedné ze zatáček 
pravým předkem do velkého pilíře z pneumatik, ale netušil, že vnitřek je vyplněn 
betonem. Náraz byl tak silný, že při něm praskla náprava a vylomila se i s kolem. Bylo 
jasné, že pro Davida páteční jízdy skončily. Navíc ho bolela i levá ruka, která dostala ránu 
od volantu. Netrvalo dlouho a něco podobného se stalo i Gerdovi. Naštěstí auto nebylo tolik 
poškozeno jako Davidovo a Gerd mohl – byť s menším zpožděním – nastoupit do prvního 
volného tréninku. Ten také s přehledem vyhrál, když druhému Luostarinenovi nadělil přes 
jednu vteřinu. Mile překvapil Roland, který skončil pátý s téměř dvouvteřinovým náskokem 
před Matějovským. Ve druhém volném tréninku si oba kandidáti na titul svá umístění 
vyměnili, Roland zajel tentokrát šestý čas, ale opět byl rychlejší než Matějovský. 

     Večer měli napilno mechanici, kteří pokračovali v opravě Davidova auta. Práci však 
museli přerušit, protože až do jedné hodiny v noci čekali na nové náhradní díly. Těsně před 
svítáním si pak šli na pár hodin lehnout. Nikdo z nich v té chvíli netušil, že jejich úmorná 
práce byla takřka zbytečná… 

     Při ranním probuzení totiž v depu chyběl David, který časně ráno odjel s Petrem 
Markem do teplické nemocnice na chirurgické vyšetření. David nemohl celou noc pro velké 
bolestí spát a levá ruka mu stále natékala. Při třetím volném tréninku tak zůstala modrá 
Buggyra s číslem 16 opět stát v depu. Jelo se za hustého deště, což byla voda na Gerdův 
mlýn. Zajel nejrychlejší kolo a pozvedl tak náladu v týmu. Luostarinen na druhém místě 
zaostal o čtyři desetiny vteřiny. Výborně jel i Roland, který se zase dostal na pátou pozici. 

     Čas letěl jako splašený a měřený trénink se blížil. Všichni netrpělivě čekali na 
zprávu o Davidově zranění. Konečně se ozval telefonem Petr, jenže jeho informace byla 
zdrcující: „Dali mu sádru, má zlomené dvě záprstní kůstky!“ Letošní sezóna tak skončila 
pro Davida předčasně. Šesté místo měl už tak jisté a nemělo cenu riskovat další 
komplikace. V té době už časomíra odpočítávala ze šedesátiminutového limitu, který je pro 
měřený trénink stanoven. Už ani nepršelo a vykukující slunce spolu se silným větrem dráhu 
rychle vysušovalo. Gerd byl dlouho ve vedení, ale asi 20 minut před koncem se na první 
pozici dostal Švýcar Bösiger. Zanedlouho šel na Gerdovo druhé místo Francouz Ferté. Náš 
jezdec měl zastávku v boxech a vše sledoval na monitoru, stejně jako Luostarinen. Oba pak 
nasedli do svých vozů, aby se pokusili svá postavení zlepšit. K naší smůle se to podařilo jen 
Finovi, který si dokonce vyjel pole-position. Gerd i přes veškerou snahu zůstal na čtvrté 
pozici. Roland se přetahoval celou hodinu s Matějovským o šesté místo, ale tentokrát s ním 
poprvé prohrál. 

     Nedělní warm-up naznačil, že nejlépe se do rozhodujícího dne vyspali oba největší 
kandidáti na evropský titul. Střídali se ve vedení, ale po 15 minutách byl výsledek 
příznivější pro Luostarinena. Skvělý výkon předvedl Roland, který do nedělních jízd 
nastoupil se souhlasem komise FIA i ostatních jezdců s Davidovým autem. Zajel čtvrtý 
nejrychlejší čas a porazil nejen Matějovského, ale i oba piloty stáje Deutsche Post Bösigera 
a Fertého. 

     Obrovská smůla však potkala Rolanda v kvalifikaci. Už v zaváděcím kole se mu 
„rozsypal“ diferenciál a o souboje na své domácí trati přišel ještě před signálem zelených 
světel. Naopak nejvíce se dařilo Luostarinenovi. Šel okamžitě do vedení a po celých sedm 
kol si udržoval menší náskok, se kterým i dojel do cíle. Gerd měl po startu kolizi s Fertém, 
ale dostal se na třetí místo za Bösigera. Jeho snahu posunout se dále vpřed však zastavil 



 

proražený chladič. Bylo jen s podivem, že dokázal s tímto handicapem celou jízdu 
absolvovat a ještě získat body za třetí příčku. Přitom za Švýcarem zůstal jen o půl vteřiny. 
V depu se ukázalo, že motor jeho Buggyry jen zázrakem bez chlazení vydržel. Mechanici 
pak předvedli divákům bleskovou výměnu hnacího agregátu. Ztráta na Luostarinena se před 
poslední jízdou roku 2002 zvětšila na pět bodů! Zisku titulu už věřil jen největší optimista. 

     Start pohárového závodu vyšel nejlépe Bösigerovi, za kterým se usadil Luostarinen, 
těsně sledován Gerdem. Ve druhém kole Gerd zaútočil a posunul se na druhou pozici. 
V průběhu dalších kol jezdil stále za Švýcarem a zdálo se, že půjde i před něj. Bösiger ale 
vždy v posledním okamžiku zrychlil. Luostarinen naopak stále ztrácel a po osmi kolech 
dokonce pro poruchu odstoupil. Cesta k mistrovskému titulu byla otevřena a Gerd získal 
nakonec i prvenství v poslední jízdě. Bösiger byl totiž po dojezdu penalizován dvaceti 
vteřinami za překročení maximální povolené rychlosti a klesl až na čtvrtou pozici za 
Albaceteho a svého týmového kolegu Fertého. Roland dojel za Matějovským na šestém 
místě.  

     Víkend pro nás nezačal šťastně, ale nakonec jsme se mohli radovat z obrovského 
úspěchu. Stáj Martina Koloce získala nejcennější trofej a zaznamenala největší úspěch 
českého truckracingového sportu. Skvělé je i celkově šesté místo Davida, nováčka královské 
divize Super Race Trucks. 

 

Konečné počadí: 1.Körber 195 bodů, 2.Luostarinen 180, 3.Albacete 173, 4.Ferté 
163, 5.Bösiger 162, 6.Vršecký 107, 7.Matějovský 72, 8.Arlaud 37 bodů.    


