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6th Event 
2006 European Truck Racing Cup 

 
 
Venue: Zolder /Belgium/ 
Date:                         9-10 September 2006 
 
  Place Driver Time 
Saturday’s Results: Timed Practice 1 David Vršecký 1:57.040 
  2 Gerd Körber 1:57.461 
 
 Qualification Race 1 Gerd Körber 18:01.497 
  2 David Vršecký 18:01.916 
 
 Cup Race 16 David Vršecký 24:17.445 
   Gerd Körber out (technical trouble) 
 
Sunday’s Results: Timed Practice 1 David Vršecký 1:57.344 
  2 Gerd Körber 1:57.349 
 
 Qualification Race 1 Gerd Körber 17:51.173 
  3 David Vršecký 17:55.311 
 
 Cup Race 1 Gerd Körber 23:51.292 
  4 David Vršecký 24:00.112 
 
 
Report: 
 The 6th event of this year’s championship took place in Zolder, Belgium.  Ergo, on the circuit, 
which still is, despite some modifications, technically very demanding and exacting, and also 
dangerous here and there.  However, in the past, our drivers won many laurels – Martin Koloc was first 
here, Gerd Körber made a great stride to win the championship by his first victory in the 2002 season, 
Ludovic Faure won a golden laurel with Buggyra, and David Vršecký had several podium placements 
too! 
 Already the timed practice on Saturday indicated that even in this year we would not have to 
go home barehanded.  Especially David flaunted, when he improved the circuit record roughly in the 
middle of the allowed time.  Remaining minutes he contentedly circled around the track, and waited, 
if somebody would succeed to beat his time.  It is not uninteresting that even in these “waiting” laps, 
David reached times, with which he could reach the pole position.  Finally, Gerd almost approached 
the David’s record, but one way or another, Gerd’s lag behind David was unusually long: more than 
four tenths of a second.  By all means, there was a great pleasure and satisfaction in the team, since 
both blue Buggyras got together in the first line of the qualification-race starting grid. 
 We rejoiced after the race finish as well, because both our trucks saw the black-and-white 
checked flag as first, although the sequence of David and Gerd on the finish line was swapped 
compared to their start positions.  The thing was that Gerd went off in a little more go-getting way 
than David, and used his higher speed on the outside of the track to take the lead.  However, David 
kept a minimum lag behind Gerd, and attempted to attack on Gerd several times over.  But before 
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each bend, he had to get back behind Gerd.  “I could be more faster in the first bend, and I could 
make it difficult for Gerd to attack on the outside of the track.  However, there was no point in 
risking any troubles or to crash each other that both of us could fall out of the track, and gratis to 
give our own aces over to other drivers even before the game started,” David rated his own 
performance after he came back to pits.  And he confirmed the fact that he was best in the final 
sector of the circuit: “This section requires excellent driving technique, but it is right up my street. 
Official timekeeping in individual sectors shows that I was clearly fastest of all mainly in this third 
section!“ 
 The cup race start was exactly the same as the qualification one.  David, who was in second 
position, pulled ahead of Gerd in the first bend on the outside of the track, and so he got the lead and 
even worked out a little gap before Gerd.  Nothing important happened in three next laps, and drivers 
on first five or six places went at regular intervals.  In the fourth lap, Gerd suddenly slowed down, and 
his truck started to zigzag on and even off the track.  Summoning all his strength, he succeeded to get 
into pits, where his trip to gain further points ended.  A glance at the truck bottom revealed that the 
air intake hose cracked.  Gerd’s truck then became a completely uncontrollable vehicle.  In the 
immediately following lap, one of the greatest rivals of Gerd was knocked out of the game – Jochen 
Hahn, Gerd’s fellow-countryman, who was third in the championship by that time.  So Östreich got to 
the second place behind David easily, and in the same comfortable manner, Albacete got to the third 
place.  Great duels were encountered between drivers in places ranging from fourth to seventh, and 
several spots of oil leaking from crashed trucks appeared on the track surface.  Times were markedly 
lower then.  Only one driver ran like the clappers – David Vršecký!  He increased his lead by one to 
two seconds on average in each lap.  It is no wonder then, he could take the liberty to slow down so 
that he ran by jubilating mechanics and other teammates behind the pit fence alongside the track at 
walking speed when he passed the finish line. 
 In Sunday’s timed practice, David again secured the pole position in the qualification race.  
And Gerd was successful as well, as he stood in the first row just behind David in second position.  
This time, the difference between both Buggyras was pure and simple five thousandths of a second.  
The Sunday’s start was similar to the Saturday’s one, as Gerd got into the lead after his attack on the 
outside.  Unfortunately, he pulled behind him Pulič, the Croatian driver.  David succeeded to beat 
back the attacks of other drivers so that he ran in third position.  Shortly afterwards, the leading trio 
ran ahead of the rest of the field, and tenths by tenths of a second they increase their lead.  In the 
middle of the race, David prepare the ground for overtaking Pulič, but in the most important time 
point, his motor became weaker suddenly.  However, David’s lead before Albacete in fourth position 
was sufficient so that David could comfortingly get points for his third place.  Östreich, his most 
serious rival came sixth, and so David detracted another three points from Östreich’s lead before him 
in the interim championship’s standings. 
 Again, the cup race was easy prey for Gerd, who won it in a start-finish manner, or expressed 
in the jargon of the horseracing business: “held-back”.  David fell back in the first lap to the fourth 
place behind Pulič and Albacete, but in following seven laps David prepared to attack the Spaniard.  
But again, he lacked the needed power to overtake Albacete, resulting in a three-second slowdown in 
the eighth lap.  It was fortunate that he had a great lead before Östreich in fifth position, when David 
even increased this lead in the last lap.  Indeed, his fourth place was the worst position in both racing 
days, nevertheless, he won the most points of all drivers on the Belgian circuit. 
 After six events Gerd swung up to the second place of the interim standings, when he is now 
loosing only twelve points behind Albacete, who is in leading position – it was such a pity that he had 
a deficit in the Saturday’s cup race ...  David’s point account grew substantially and he is now only 
seventeen points behind Östreich, who in fourth position of championship’s interim standings. 
 
Upcoming European Cup Event: 30 September – 1 October 2006, Jarama (Spain) 
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6. závod  
Evropského poháru tahačů na okruzích 2006 

 
místo :  Zolder /Belgie/ 
termín :  9. - 10. 9. 2006  

 
výsledky sobota:  měřený trénink: 1. David Vršecký       1:57,040 
      2. Gerd Körber        1:57,461  
 
          kvalifikační závod : 1. Gerd Körber        18:01,497 
                2. David Vršecký     18:01,916 
                                                                      

        pohárový závod : 1. David Vršecký      24:17,445 
          Gerd Körber         nedokončil (techn. závada) 
 
výsledky neděle:  měřený trénink 1. David Vršecký     1:57,344 
                                                                2. Gerd Körber         1:57,349 
    
          kvalifikační závod : 1. Gerd Körber       17:51,173 
                                                                3. David Vršecký    17:55,311  
                  

        pohárový závod : 1. Gerd Körber       23:51,595  
                                                                4. David Vršecký     24:00,112 
report: 
     Šestý podnik letošního šampionátu zavítal do Belgického Zolderu. Tedy na okruh, který i přes 
některé úpravy je stále technicky velice náročný a místy i nebezpečný. V minulosti na něm ale naši 
jezdci získali mnoho vavřínů - vyhrával tu Martin Koloc, velký krok k zisku titulu udělal prvním 
vítězstvím v sezóně 2002 Gerd Körber, pro zlatý věnec si s Buggyrou dojel Ludovic Faure a na stupně 
slávy se několikrát postavil i David Vršecký! 
     Už sobotní měřený trénink naznačil, že ani letos bychom nemuseli  odjíždět domů s prázdnou. 
Blýskl se především David, když zhruba v polovině vyměřeného času zajel nový traťový rekord. 
Zbývající minuty pak spokojeně kroužil po dráze a vyčkával, jestli se někomu podaří dosažený 
výsledek překonat. Není bez zajímavosti, že i v těchto „vyčkávacích“ kolech David jezdil časy, které 
by znamenaly pole position. Nakonec se nejvíce Davidově rekordu přiblížil Gerd, i když jeho odstup 
byl až neobvykle velký přes čtyři desetiny sekundy. Každopádně v týmu zavládla obrovská radost, 
protože obě modré Buggyry se sešly na startu kvalifikačního závodu v první řadě. 
     Radovali jsme se i po dojezdu do cíle, neboť jako první viděly šachovnicový prapor naše vozy, i 
když pořadí mezi Davidem a Gerdem bylo oproti startu prohozené. Gerd totiž vyrazil o něco razantněji 
a využil větší rychlosti na vnějším okraji dráhy k tomu, aby se dostal do vedení. David ale za ním 
udržoval minimální odstup a naznačil i několik útoků. Vždy se pak před šikanou nebo zatáčkou zařadil 
zpět na druhou pozici. „Mohl jsem jít do první zatáčky o něco rychleji a určitě bych Gerdovi útok 
vnějškem znesnadnil. Nemělo cenu riskovat, že bychom třeba vyletěli oba a odevzdali vlastní trumfy 
zadarmo ostatním ještě před začátkem hry,“ hodnotil David po návratu do depa. A potvrdil také fakt, 
že závěrečnou pasáž okruhu jezdí ze všech nejlépe: „Je to hodně technický úsek, ale fakt mi sedí. 
Podle oficiální časomíry z jednotlivých sektorů je patrné, že hlavně tu poslední třetí část mám ze 
všech jasně nejrychlejší!“ 
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     Start pohárového závodu byl navlas podobný tomu kvalifikačnímu. David se ze druhé pozice dostal 
v první zatáčce vnějším obloukem před Gerda na první místo a vypracoval si menší náskok. Tři kola se 
nic podstatného nedělo a jezdci na prvních pěti šesti místech kroužili v pravidelných odstupech. Ve 
čtvrtém kole Gerd náhle zvolnil a jeho auto začalo kličkovat po dráze i mimo ní. S vypětím všech sil 
stačil dojet do boxů, kde jeho cesta za dalšími body skončila. Letmý pohled pod vůz prozradil, že 
praskla hadice přívodu vzduchu. Auto se tak stalo naprosto neovladatelným strojem. V následujícím 
kole vypadl ze hry i jeden z největších soupeřů - Gerdův krajan Jochen Hahn, který do té chvíli vévodil 
průběžnému pořadí šampionátu. Na druhé místo za Davida se snadno dostal Östreich a stejně pohodlně 
na třetí pozici Albacete. Velké souboje se odehrávaly o pořadí od čtvrtého místa k sedmému a na 
dráze se objevila na několika místech i nafta z poškozených aut. Časy se výrazně zpomalily. Jen jeden 
jezdec upaloval jako k ohni - David Vršecký! Jeho náskok narůstal v průměru o jednu až dvě sekundy 
každým kolem. Není proto divu, že si mohl dovolit v závěru zvolnit tak, že kolem jásajících mechaniků 
i dalších členů týmu u signalizační zdi projížděl po odmávání šachovnicovým praporem téměř krokem. 
     Také v neděli si David zajistil v měřeném tréninku do kvalifikace pole position a nezklamal ani 
Gerd, který se opět postavil hned vedle do první řady. Rozdíl mezi oběma Buggyrami byl tentokrát 
pouhých pět tisícin sekundy. Sobotě podobný byl i start, po kterém šel do vedení z vnější strany Gerd. 
Bohužel se za ním vyvezl i Chorvat Pulič, počáteční útoky dalších jezdců už David odrazil. Brzo se také 
vedoucí trojice lehce vzdálila zbytku startovního pole a po desetinách svůj náskok navyšovala. David 
se v polovině jízdy připravoval na předjetí Puliče, ale v tu nejpodstatnější chvíli začal jeho motor 
ztrácet síly. Náskok na čtvrtého Albaceteho měl však dostatečný, aby si mohl v klidu dojet pro body za 
třetí místo. Jeho největší soupeř Östreich skončil až šestý, a tak David ubral z jeho náskoku 
v průběžném pořadí další tři bodíky. 
     Pohárový závod se opět stal kořistí Gerda, který vyhrál způsobem start-cíl a doplněno koňskou 
hantýrkou „zadrženě“. David se v prvním kole propadl na čtvrtou pozici za Puliče a Albaceteho, ale 
sedm kol se na Španěla chystal. Jenže opět chyběl potřebný výkon na předjetí, což se nejvíce 
projevilo v osmém kole, ve kterém ztratil přes tři sekundy. Naštěstí měl na pátého Östreicha velký 
náskok, který do průjezdu cílem posledního kola ještě navýšil. Čtvrté místo bylo sice jeho nejhorším 
výsledkem během obou závodních dnů, přesto získal na belgickém okruhu ze všech jezdců nejvíce 
bodů.  
     Po šesti podnicích se Gerd vyhoupl na druhou příčku průběžného pořadí, když na vedoucího 
Albaceteho ztrácí pouhých dvanáct bodů - škoda sobotního výpadku v pohárové jízdě… Davidovo konto 
znatelně narostlo a na čtvrtého Östreicha mu chybí už jen sedmnáct bodů. 
 
příští závod:  30. 9. - 1. 10. 2006 Jarama /Španělsko/ 
                                                                  


