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PRESS RELEASE 
 

Dream Beginning! Lacko Leads the Championship after Sunday!  
Janes Best “Newcomer”! 
 
The first racing weekend of the season in Misano, Italy, ended unexpectedly well for both pilots 
of the Buggyra Racing Team. Adam Lacko in his new racing special VK50 added another podium 
rank on Sunday and keeps the championship lead, with an advantage of two score points above 
the close running German pilot Hahn. An unexpected beginning for Janes! 
 
SATURDAY 
SUPERPOLE 
Adam Lacko had the second quickest lap time in the very first lap and kept it till the end of the time 
practice. “I am much satisfied. The second rank in the time practice is an excellent result. But I know 
that we have not yet got the maximum from the new racing special. We will certainly get more out 
of it, we will keep improving,“ stated the happy Buggyra pilot. 
 
Oly Janes ended the time practice with the thirteenth best lap time. “I expected a little better 
result, but I failed. Never mind, the harder I will try in the race.“ 
 
FIRST RACE 
The 2017 European champion started the opening race of the reason from the second starting 
position and that was also his final rank. “I and Jochen struggled for the lead after start but finally 
he managed better. I tried to get as much as I could from the truck and finally maintained the 
second rank. I am satisfied, the second rank in the very first race with the new special VK50 is 
excellent,“ was Lacko´s evaluation of the race. 
 
The first cup race was also successful for Oly Janes, who ranked ninth. This brought him the silver 
rank in the newcomers´ ranking. “I am happy. I determined before the season to show myself as 
often as possible among the Top Ten and I started since the very first race. I hope this will continue 
and I will rise even higher,“ said the British pilot. 
 
SECOND RACE 
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Adam Lacko started the second cup race from the fourth row and from there he managed to find 
his way to the fourth rank, which elevated him to the championship lead. “There was a big battle 
there after start but I managed to advance forward. I and Jochen changed ranks twice but he was 
later penalised for exceeding the track limits and dropped down in the ranking. Towards the end of 
the race I approached the podium closer and closer, maybe if there was one more lap I would have  
succeeded. But I am satisfied with the fourth rank. I lead the overall ranking so we could not have 
wished a better beginning“, recapitulated the happy Lacko. 
 
Oly Janes repeated his excellent result from the first race and again ranked ninth. “A super 
beginning. Twice in Top Ten, which was my goal for the season. I feel well and believe that I will 
improve race by race. I will see how far I can get,“ said Oly, adding two silver newcomer cups to his 
collection. 
 

SUNDAY 
SUPERPOLE 
In a continuing downpour on Sunday Adam Lacko repeated his time practice result from Saturday, 
achieving the second best lap time. “I looked forward to Sunday. The weather forecast said rain all 
day, which also really happened. The whole time practice was held in a heavy downpour. We 
satisfied ourselves that we were able to reset the truck from dry to wet road in a short time and all 
worked excellently indeed. I am happy with the second rank, and wonder what the race will be like. 
If the weather lasts like this until the afternoon all may be really dramatic,” predicted Lacko. 
 
Oly Janes achieved the eleventh best lap time in the second time practice of the weekend. “It is a 
pity, mere three tenths of a second below the super pole. But my feelings are good and I look 
forward to the races. I see whether I manage to get to the Top Ten again,“ said Janes. 
 
THIRD RACE 
The start of the third race was marked by yellow flags prohibiting overtaking. The reason was wet 
road. The currently leading man of the overall ranking settled in the second rank, which was also 
his final rank. “I am satisfied indeed. Another second rank and important points for the interim 
score. Another heavy rain began before start and there were big pools of water on the track. Not an 
easy race,” commented Lacko on the third race.  
 
The British pilot in the Buggyra colours, Oly Janes, again managed to get to the Top Ten. “I am 
happy, the third race and the third Top 10. So far everything continues as planned. Two laps before 
the finish I even ranked ninth, but Steffi made use of her extensive experience and managed to 
overtake me in the last lap,“ said Oly. 
 

FOURTH RACE 
Adam Lacko performed a chase ride in the last race and finished with the fourth rank. “I enjoyed 
the race. I advanced two ranks forward after start but following the contact with Albacete in the 
third lap I dropped down in the field again and had to start a chase. Eventually I managed to get 
from the seventh rank to the fourth. The first three had already built a big advantage and I could 
not even approach them,“ was Lacko´s view of the race, leading the championship ranking with a 
two-point advantage over the second-ranking Hahn. “The first weekend was excellent. I was 
optimistic enough but I still did not expect to leave Misano in the lead. The truck worked faultlessly 
under all conditions. And we have not yet reached its limits. My feelings are very good and I look 
forward to the coming races.“ 
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Oly Janes had his best weekend ever in the European Truck Race Championship, scoring in all four 
races. “I did not even dream about such a beginning. I leave Misano with enthusiasm. I managed to 
end among the Top Ten in every race and score valuable points. In addition I settled in the first rank 
in the Promoters Cup. And I still believe I can improve even further. I already look forward to 
Hungary,“ said Oly, who closes the Top Ten ranking in the overall score.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Začátek z říše snů! Lacko i po neděli vévodí šampionátu! Janes nejlepší 
z „nováčků“! 
 
První závodní víkend sezony v italském Misanu dopadl pro oba jezdce týmu Buggyra Racing nad 
očekávání dobře. Adam Lacko v novém speciálu VK50 přidal v neděli další pódiové umístění a 
udržel se tak ve vedení šampionátu o dva body před dotírajícím Němcem Hahnem. Snový začátek 
pro Janese! 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Adam Lacko zajel hned v prvním kole druhý nejrychlejší čas, který si udržel až do konce. „Jsem 
hodně spokojený. Druhé místo v kvalifikaci je výborný výsledek. Vím ale, že stále nejsme na hranici 
možností nového speciálu. Vytěžíme z toho ještě více, budeme se zlepšovat,“ konstatoval spokojený 
pilot Buggyry. Oly Janes dokončil měřený trénink na třinácté pozici. „Čekal jsem trochu víc, ale 
nevyšlo to. Nedá se nic dělat, o to víc budu muset zabojovat v závodě.“ 
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Evropský šampion z roku 2017 odstartoval do úvodní jízdy sezony z druhého místa, na kterém také 
závod dokončil. „Na startu jsme se s Jochenem přetahovali o první pozici, ale nakonec souboj o 
vedení ustál on. Snažil jsem se z auta vytáhnout co šlo a stačilo to na druhou pozici. Jsem spokojený, 
druhé místo hned v prvním závodě s novým speciálem VK50 je skvělé,“ hodnotil závod Lacko. 
 
První pohárová jízda byla úspěšná i pro Olyho Janese, který si dojel pro deváté místo. V hodnocení 
nováčků to znamenalo stříbrnou pozici „Mám radost. Před sezonou jsem si předsevzal, že se chci 
stále více ukazovat v nejlepší desítce závodu a začal jsem hned tím prvním. Snad to tak bude 
pokračovat i nadále a budu stoupat ještě výše,“ řekl britský pilot. 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Do druhé pohárové jízdy startoval Adam Lacko z čtvrté řady, ze které se dokázal probojovat až na 
čtvrtou pozici, která ho tak vynesla do průběžného vedení v šampionátu. „Na startu tam byl velký  
boj, ale podařilo se mi procpat dopředu. S Jochenem jsme si tam pak dvakrát vyměnili pozice, on ale 
následně dostal penalizaci za traťové limity a propadl se. Ke konci závodu jsem se stále víc a víc  
přibližoval podiu, možná kdyby se jelo ještě o kolo navíc, tak by to klaplo. Se čtvrtým místem jsem  
ale spokojený. V průběžném hodnocení jsem v čele, takže lepší začátek jsme si přát asi nemohli“ 
rekapituloval šťastný Lacko. 
 
Oly Janes zopakoval výborný výsledek z prvního závodu a opět dojel devátý. „Super začátek. 
Dvakrát jsem dojel v Top 10 což byl cíl. Cítím se dobře a věřím, že se budu závod od závodu stále 
zlepšovat. Uvidíme kam až se budeme moci posunout,“ řekl Oly, kterému přibyly do své sbírky dva 
stříbrné poháry z hodnocení nováčků. 
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NEDĚLE 
SUPERPOLE 
Adam Lacko zopakoval v neděli za neustávajícího deště svůj kvalifikační výsledek ze soboty, kdy 
zajel druhý nejrychlejší čas. „Na neděli jsem se těšil. Předpověď ukazovala, že by mělo pršet celý den 
což se i potvrdilo. Celý měřený trénink lilo jako z konve. Přesvědčili jsme se, že dokážeme přenastavit 
auto ze sucha na mokro opravdu během chvíle a vše fungovalo perfektně. S druhým místem jsem 
spokojený, uvidíme, jak dopadne závod. Jestli bude takovéto počasí i odpoledne, tak to může být 
hodně dramatické,“ predikoval Lacko. Oly Janes si v druhé kvalifikaci víkendu vyjel jedenáctý 
nejrychlejší čas. „Škoda, do superpole mě chyběly jen tři desetiny sekundy. Mám z toho ale dobrý 
pocit a těším se na závody. Uvidíme, zda se opět dokáži probojovat do nejlepší desítky,“ řekl Janes. 
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Start třetího závodu probíhal za vlajících žlutých vlajek zakazující předjíždění. Důvodem byla mokrá 
trať. Aktuálně první muž průběžného pořadí se ihned po startu usadil na druhé pozici, která byla i 
konečná. „Jsem spokojený. Další druhé místo a důležité body do průběžného hodnocení. Před 
startem začalo opět silně pršet a na trati byly místy velké kaluže, nebyl to vůbec jednoduchý závod,“ 
hodnotil třetí jízdu Lacko.  
 
Britský pilot v barvách Buggyry Oly Janes se opět dokázal probojovat do nejlepší desítky závodu. 
„Mám radost, třetí závod, třetí Top 10. Zatím jde vše podle plánu. Dvě kola před cílem jsem byl 
dokonce devátý, ale Steffi využila své letité zkušenosti a dokázala mě v posledním kole závodu 
předjet,“ konstatoval Oly. 
 

ČTVRTÝ ZÁVOD 
Adam Lacko svou si stíhací jízdou v posledním závodě dojel pro čtvrté místo. „Závod jsem si užil. Na 
startu jsem se probojoval o dvě pozice dopředu, ale po kontaktu s Albacetem ve třetím kole jsem se 
opět propadl a musel začít stíhací jízdu. Nakonec se mi podařilo dostat ze sedmé pozice na čtvrtou, 
první trojka už měla velký náskok a nebylo v mých silách je dohnat,“ hodnotil závod Lacko, který 
vede šampionát o dva body před Hahnem. „První víkend vyšel na jedničku. Byl jsem sice 
optimistický, ale že budu odjíždět z Misana ve vedení jsem nečekal. Auto fungovalo výborně ve všech 
podmínkách, a to stále nejsme na jeho hranici. Mám z toho hodně dobrý pocit a těším se na další 
závody.“ 
 
Oly Janes zaznamenal nejlepší víkend ve svém dosavadním účinkování v evropském šampionátu 
tahačů, když bodoval ve všech čtyřech jízdách. „V takový začátek jsem snad ani nesnil. Z Misana 
odjíždím nadšený. Podařilo se mi v každé jízdě dojet v nejlepší desítce a bodovat. Navíc v Promoters 
cupu jsem se usadil na první pozici. Věřím ale, že se můžu ještě zlepšit. Už teď se těším do 
Maďarska,“ řekl Oly, který v průběžném hodnocení uzavírá první desítku nejlepších jezdců. 
 

 


