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PRESS RELEASE 
 

Horror Weekend at Hungaroring 
 

The second weekend of the European Truck Racing Championship was a horror for the Buggyra 
Racing team. Following Saturday disqualification from the first race, Adam Lacko further did not 
finish the last race of the weekend, dropping to the overall sixth rank. The new racing special 
development collects its tax. Oly Janes keeps the position of interim leader in Grammer Cup.  
 

SATURDAY 
SUPERPOLE 
The opening time practice of the weekend brought the fourth best lap time to Adam Lacko, 
European Champion of 2017, and so he could start the first race from the second row in the 
starting grid. “Since yesterday we have tried different chassis settings, for the circuit is quite slippery 
and what worked with the old special does not work so well with VK50. But we were prepared for 
that. This time practice was nearly up to my expectations and I am happy with the fourth starting 
position. I hope in a good start and some forward advance,“ said Lacko laconically. 
 
Oly Janes qualified to the opening cup race with the thirteenth lap time. “The thirteenth position is 
not exactly what I hoped for, I wanted to advance to the super pole, but I failed, unfortunately. I will 
have to try harder in the race,“ said the British pilot.  
 
FIRST RACE 
The first cup race was a piece of bad luck for Adam Lacko. He was disqualified after excellent start, 
moving him from the fourth to the second rank, for triple speed limit exceeding. The exceeding was 
minor with nearly zero benefit but the penalisation was fatal, unfortunately. “What to say about 
that. It is a great pity. I started the race very well and held the second rank after Hahn, but then first 
the 10-second penalisation, then a pass through the pit lane and finally overall expulsion. The new 
truck is still under development so we must learn the lesson from this and avoid the same mistake in 
the following races,“ said the disappointed Lacko. 
 
The issue was further commented on by Robin Dolejš, the head of the Buggyra development 
section. “As we already advised before the season, the new special VK50 is still under development 
and these things may happen. Our truck over-sped by a mere couple of tenths of a second. 
Unfortunately, even this is fatally penalised,“ was Robin´s explanation of the situation. “We try to 
“diagnose these child diseases” in the course of practices but you can never avoid them fully. The 
most important thing now will be correct evaluation and remedy that will move our new special 
another step forward..“ 
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Oly Janes continues in the tempo set in Misano and has again ended in the top ten. “I am satisfied. 
The victory in Grammer Cup and further points to the overall score is an excellent achievement. I 
look forward to the following races, I can feel I can still improve,“ said Oly with determination. 
 
SECOND RACE 
Adam Lacko started the second race from the last starting position after the disqualification. He 
performed a chase ride that moved him up to the eighth final rank, which was the maximum he 
could do. “This was a nice race, especially the first half, when I advanced step by step to the eighth 
rank after Jochen and Antonio. Their advantage was too big and I could not reduce it, however 
much I tried. I do not want to pretend not to be disappointed after the first day but I do not throw in 
the towel yet. Tomorrow I will continue to fight for the top ranks,“ thus Lacko closed the first racing 
day, which made him descend to the third overall rank. 
 
Oly Janes finished the second race right below the top ten, with eleventh rank. That also equalled 
to the bronze rank in Grammer Cup. “I lost a little after start and dropped two ranks behind. I 
struggled hard but could not manage to return to the top ten. What I am pleased with is the 
maintained first overall rank in Grammer Cup. I will see for tomorrow,“ said Oly.  
 
SUNDAY 
SUPER POLE 
The Sunday time practice was far from Adam Lacko´s expectations. Due to complications he had to 
cope with the ninth best lap time. “In the course of super pole my speed limited suddenly stopped 
working correctly. And yet we had struggled with its setting for most of the night after Saturday. 
But the system is so complicated that its perfect tuning will take some time. Luckily the problem 
only appeared in the super pole where I already had at least the tenth starting position certain. 
Yesterday´s experience in start from the very tail of the starting field was enough for this weekend,“ 
said Adam. 
 
Oly Janes will not remember the Sunday time practice with satisfaction either. The jury cancelled 
both of his quickest lap times for over-speeding. “My comment? I made two mistakes at the least 
appropriate moment. What can you do. The weather forecast says rain before the third start so the 
race will certainly be interesting. I will see how I can cope.“  
 
THIRD RACE 
As Oly Janes predicted after the time practice, so it happened. About an hour and a half before the 
first race start the skies got overcast over Hungaroring and it began to rain, the downpour only 
ending right before the start of the dace. Thus the race was classified as “wet” and therefore the 
start was conducted by yellow flags. “I like riding in water but unfortunately the road dried right 
after the safety starting lap. Right in the course of the first lap I overtook Recuenco and then also 
Kursim. The following distances between the individual trucks were already too long due to the 
yellow flag start and so the sixth rank was the absolute maximum I could achieve under those 
conditions,“ was Adam Lacko´s definition of the third race. 
 
The British pilot Oly Janes advanced to the twelfth final rank from the last starting position. “This 
was a good race. I tried to advance as much as I could, entered many duels, but a rank better than 
twelfth was unachievable. I hope for some improvement in the last race.“ 
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FOURTH RACE 
Adam Lacko drank the chalice of bitterness to the bottom at Hungaroring. In the very first lap of the 
final race he discovered a defect in the new engine electronics and he thus had to give up the race. 
“My feelings are mixed. On the one hand I know that the truck keeps developing and I am prepared 
for that. But on the other hand I am a combat type and I race to win, so I regret that a lot. 
Immediately after start I made my way to the top rank but suddenly the accelerator stopped 
working. I could not continue with this defect and had to give up. We must do something about it 
before the Slovakiaring weekend. I hope this was my cup of bad luck and now I will be fine until the 
end of the championship,“ was the reaction of the disappointed Lacko, leaving Hungary with the 
sixth overall rank. 
 
Oly Janes finished the last race of the weekend ranking tenth, and the obtained score point 
equalled the silver rank in Grammer Cup. “This is another important score point in the overall 
classification of the championship. In addition I have managed to increase my advantage in the lead 
of Grammer Cup. I look forward to Slovakiaring very much,“ said Janes.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Hororový víkend na Hungaroringu 
 

Druhý víkend evropského šampionátu tahačů dopadl pro tým Buggyra Racing hororově. Adam 
Lacko po sobotní diskvalifikaci v prvním zádově, nedokončil ani poslední jízdu víkendu a 
v celkovém hodnocení klesl na šestou pozici. Vývoj nového speciálu si vybírá svou daň. Oly Janes 
si udržel postavení průběžného lídra Grammer Cupu.  
 

SOBOTA 
SUPERPOLE 
V úvodním měřeném tréninku víkendu zajel mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko čtvrtý 
nejrychlejší čas, kterým si zajistil start do prvního závodu ze druhé řady. „Od včerejška tu zkoušíme 
několik nastavení podvozku, protože okruh je tu hodně kluzký a to, co fungovalo dobře na starém 
speciálu tak úplně nefunguje na VK50. S tím jsme ale počítali. V dnešní kvalifikaci už to bylo téměř 
podle mých představ a se čtvrtým místem jsem spokojený. Snad se mi podaří v závodě dobře 
odstartovat a posunout dopředu,“ konstatoval Lacko. 
 
Oly Janes se do úvodní pohárové jízdy kvalifikoval třináctým nejrychlejším časem. „Třinácté místo 
není úplně to, co bych si představoval. Chtěl jsem zabojovat o Superpole, ale nevyšlo to. O to víc 
budu muset tlačit na pilu v závodě,“ uvedl britský pilot.  
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Úvodní pohárová jízda byla pro Adama Lacka hodně smolná. Po skvělém startu, kdy se probojoval 
ze čtvrté na druhou pozici, byl následně z důvodu tří překročení maximální povolené rychlosti 
diskvalifikován. Jednalo se o nepatrné překročení, ze kterého byl takřka nulový benefit, ale 
penalizace bohužel vražedná. „Co na to říct. Je to obrovská škoda. Závod jsem měl rozjetý hodně 
dobře, držel jsem se na druhé pozici za Hahnem, ale pak přišla nejdříve penalizace 10 vteřin, 
následně průjezd boxy a nakonec celkové vyřazení. Nové auto je stále ve vývoji, takže se z toho 
musíme ponaučit a v příštích závodech vyvarovat,“ uvedl zklamaný Lacko. 
 
K inkriminovanému problému se vyjádřil i Robin Dolejš, ředitel vývojové sekce Buggyry. „Jak jsme již 
avizovali před sezonou, nový speciál VK50 je stále ve vývoji a tyto věci se můžou přihodit. Rychlost 
jsme překročili o pouhých pár desetin. Bohužel i to se trestá téměř vražedným způsobem,“ vysvětlil 
situaci Robin. „Snažíme se tyto „dětské nemoci“ hledat během tréninků, ale nikdy se tomu 
nevyhnete na sto procent. Nyní bude důležité správné vyhodnocení a taková náprava, která nový 
speciál posune zase o krok kupředu.“ 
 
Oly Janes pokračuje v nastaveném tempu z Misana, když opět dojel v nejlepší desítce. „Jsem 
spokojený. Vítezství v Grammer Cupu a další body do celkového hodnocení je výborný výsledek. 
Těším se na další závody, cítím, že se dokáži ještě zlepšit,“ řekl Oly odhodlaně. 
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DRUHÝ ZÁVOD 
Do druhého sobotního závodu Adam Lacko startoval po diskvalifikaci z posledního místa. Stíhací 
jízdou se pak dokázal probojovat až na osmou příčku, která se rovnala maximu možného. „Byl to 
pěkný závod, hlavně první polovina, kdy jsem se probojovával místo po místu až na osmou pozici za 
Jochena s Antoniem. Ti už měli velký náskok, který se mi bohužel nepodařilo stáhnout, ač jsem dělal 
vše, co bylo v mých silách. Nebudu předstírat, že nejsem po prvním dnu zklamaný, ale neházím flintu 
do žita. Zítra se opět budu prát o nejvyšší příčky,“ uzavřel sobotní den Lacko, který se v průběžném 
pořadí nachází na třetí pozici. 
 
Oly Janes dokončil druhý závod těsně pod top 10 na jedenáctém místě. To se také rovnalo bronzové 
pozici v Grammer Cupu. „Na startu jsem lehce ztratil a propadl se dvě místa zpět. Bojoval jsem, co 
to šlo, ale dostat se zpět do první desítky se mi už nepodařilo. Co mě ale těší, je udržení prvního 
místa v Grammer Cupu. Uvidíme, co zítra,“ řekl Oly.  
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 
Nedělní kvalifikace nedopadla ani zdaleka podle představ Adama Lacka, vzhledem ke komplikacím 
se musel smířit s devátým nejrychlejším časem. „Během superpole mi z čista jasna přestal správně 
pracovat speed limiter. S jeho nastavením jsme se při tom po sobotě prali skoro celou noc. Jedná se 
ale o tak komplikovaný systém, že jeho dokonalé vyladění nějakou chvíli potrvá. Ještě štěstí, že se to 
přihodilo „až“ v superpole, kdy jsem měl zajištěnou minimálně desátou pozici. Včerejší zkušenost ze 
druhého závodu, kdy jsem startoval z úplného chvostu mi bohatě stačila,“ uvedl Adam. 
 
Ani Oly Janes nebude vzpomínat na nedělní měřený trénink v dobrém. Oba rychlé časy mu jury 
zrušila za překročení traťových limitů. „Co na to říct? Udělal jsem dvě chyby v ten nejméně vhodný 
moment. Nedá se ale nic dělat. Dle předpovědi by mělo před třetím závodem začít pršet, takže to 
určitě bude zajímavé. Uvidím, jak se s tím poperu.“  
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Tak jak predikoval Oly Janes po kvalifikaci, tak se i stalo. Nad Hungaroringem se hodinu a půl před 
startem úvodní jízdy spustil déšť, který ustal jen těsně před zahájením. Závod tak byl označen jako 
“mokrý“ tudíž se startovalo pod žlutými vlajkami.  „Jízdu na vodě mám rád, ale tady byla trať hned 
po odjetí zaváděcího kola suchá. Ihned v prvním kole jsem se dostal před Recuenca a pak i před 
Kursima. Následné rozestupy již byly z důvodu startu pod žlutými vlajkami hodně velké a šesté místo 
bylo v daný moment asi maximum,“ zhodnotil třetí závod Adam Lacko. 
 
Britský pilot Oly Janes vybojoval po startu z poslední pozice dvanácté místo. „Byl to dobrý závod. 
Snažil jsem se dostat co nejvíce dopředu, podstoupil jsem hodně soubojů, ale na lepší, než dvanácté 
místo to nestačilo. Snad se zadaří v poslední jízdě.“ 
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Adam Lacko vypil na Hungaroringu kalich hořkosti až do dna. Ihned v prvním kole poslední jízdy 
víkendu se objevila závada na elektronice nového motoru a byl tak nucen ze závodu odstoupit. 
„Mám smíšené pocity. Na jednu stranu vím, že auto se stále vyvíjí a jsem s tím smířený, na stranu 
druhou jsem bojovný typ a závodím abych vítězil, toto mě hodně mrzí. Ihned po startu jsem se tlačil 
na první místo, ale najednou přestal reagovat plynový pedál. Bohužel se s tím nedalo dál pokračovat 
a musel jsem odstoupit. Do Slovakiaringu s tím musíme něco provést. Doufám, že jsem si tu všechnu 
smůlu vybral a po zbytek šampionátu bude vše v pohodě,“ reagoval zklamaný Lacko, který 
z Maďarska odjíždí na šesté pozici celkové klasifikace. 
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Oly Janes dokončil poslední jízdu na desáté pozici, získaný bod rovnal se stříbrné příčce v hodnocení 
Grammer Cupu. „Je to další důležitý bod do celkové klasifikace šampionátu. Navíc se mi podařilo 
opět navýšit náskok v Grammer Cupu. Už se těším na Slovakiaring,“ řekl Janes. 
 
 

 


