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PRESS RELEASE 
 

Lacko in Germany Attracts Fans to Most. Third Overall Already! 
Adam Lacko, European Champion of 2017, after the excellent victory on Saturday, adds a bronze 
medal on Sunday and ranks third overall, together with the Hungarian pilot Kiss. Oly Janes 
defends the lead in Grammer Cup in fierce competition.  
 
FRIDAY 
SUPERPOLE 
The fourth ranking Adam Lacko had the seventh best lap time in the opening super pole. “The super 
pole was quite balanced. I tried to squeeze as much as I could from the vehicle, but the seventh rank 
was the maximum I could do today. We have to make a couple of changes to the truck before 
tomorrow. I believe they will work and reflect as an improvement in the race. As usual, dozens of 
thousand fans prepare to arrive here. Already today the tribunes were quite crowded, so I look very 
much forward to tomorrow,“ said Lacko after the time practice. 
 
Oly Janes, the second pilot of Buggyra, had the sixteenth best lap time in the first part of the time 
practice. “Here in Germany the starting field is quite crowded as usual. It includes twenty five 
vehicles, which is the largest number in the season, and to assert oneself is much more difficult here. 
Of course I believed in a better starting position, but I will have to cope with what I received 
tomorrow. I believe the first curve will be tight and very attractive for the audience. I look forward.“  
 
SATURDAY 
FIRST RACE 
Adam Lacko, pilot number one of the Buggyra Racing team, ranked sixth in the first race. “The most 
important thing now is to finish the races and collect the vital score points. That is why I did not 
want to risk a contact in a duel with Gerd that might result in giving up the race. I will fight in the 
second race, I might advance to the podium from there,“ hoped Lacko. 
 
Oly Janes finished the first scored race with the fourteenth rank, but dropped one rank due to a 
five-second penalisation for leaving the track. “This was a very interesting race with a lot of 
contacts, which is always very attractive for the audience. I could myself “enjoy” a lot of duels with 
my British colleagues Shan and Terry. This time I did not manage to climb the Grammer Cup podium 
but I will certainly try to make up for it in the second race. I will not give them anything for free.“ 
 
SECOND RACE 
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Adam Lacko opened the second race excellently, taking the lead since the second curve and holding 
it until the finish. “I started excellently and took the lead. Then the only thing left was to watch for 
my rivals in the rear-view mirrors. I am happy. The first victory in the season, and here at 
Nürburgring in addition, with its traditionally excellent atmosphere! This is also the premiere victory 
for our new VK, so all is well. I hope for another success tomorrow,“ smiled Lacko despite the drop 
to the fifth overall rank, with the minimum loss of four points behind the second-ranking Albacete. 
“This year the field is really well balanced and we all ob each other of score points one by one. There 
is a mere four-point difference between the second and the fifth rank, so the very next race can deal 
the cards very differently again. This is a real puzzle and nothing can be predicted for the nearest 
future,“ added Lacko. 
 
Robin Dolejš, Director of the Development Section of the Buggyra Racing team, was also satisfied 
with the second race. “There is a clear wining potential hidden in our VK50. Today all went perfectly 
well. This is encouragement for the whole team as a little progress is visible after all,“ was the 
happy comment of Robin. 
 
Oly Janes ranked sixteenth in the second race. “I am definitely not much satisfied with my 
performance today. The starting field is very crowded here with truck racing stars and the 
competition is big. Tomorrow I will have to work hard to keep my first rank in the Grammer Cup. It 
will not be easy but I hope in a little bit of luck on my side,“ said Janes. 
 
SUNDAY 
SUPERPOLE 
Adam Lacko improved by two ranks in the second time practice of the weekend with the fifth best 
lap time. “I felt good, and there was a tangible improvement since the first time practice. I 
accelerated by nearly one second. Mere three hundredths of a second after the second row in the 
starting grid! Pity! The balanced standard of the championship was confirmed again. I hope in a 
good start like yesterday and in making my way forward. “ 
 
The mechanics had a long Saturday night, changing the engine in Janes´ racing special till five in the 
morning. “Oly doubted his engine performance after the second Saturday race and so we decided to 
change it. We did not want to leave anything to a mere lucky chance on Sunday. The boys did a 
decent piece of work and we all hope the races will show the result of it,“ hoped Robin Dolejš. 
 
Oly ranked seventeenth in the time practice. “First of all, I would like to thank the boys for working 
on my truck till the morning, with little time to sleep. I tried to squeeze maximum out of it, but the 
seventeenth rank was all I could do. I will have to work hard in the race again,“ was the British 
pilot´s comment on his performance.  
 
THIRD RACE 
Adam Lacko ranked third in the first Sunday race, helped to the podium by Halm´s penalisation. 
“First I thought to rank fourth, but Steffi was penalised with subsequent drive through for 
overspeeding. SO finally a nice bronze rank! This was a really hard race for me, for Sasha attacked 
me all the time, trying to overtake me. I think this must have been very attractive for the audience. 
Luckily, I defended my rank and collected further important score points. I am satisfied with it.“ 
 



 

 
BUGGYRA Power Sports SE – ID: 06695639, Klimentská 1246/1, 110 00  Praha 1, Czech Republic  

 
- 3 - 

Before the start of the third race the mechanics had to change the clutch in Oly´s truck, as it did not 
work well in the time practice. That is why Oly did not manage to reach the starting grind in time 
and had to start from the last position. He however performed an excellent chase and worked his 
way forward from the very tail of the field to just below the Top Ten. “The boys did their best but 
we finally did not manage before the pit lane closing. I had to make my way forward from the last 
position then, which was quite a lot of adrenalin for me, and I did enjoy it. I managed to win the 
second rank in the Grammer Cup, so I am much satisfied. The truck worked excellently, I look 
forward to the next race.“ 
 
FOURTH RACE 
In the last race of the weekend Adam Lacko had to cope with the eighth rank, after thrilling duels 
with the current champion Jochen Hahn throughout the race. “Unfortunately, in the very first curve 
I paid for the start from the outer side, which took me nearly off the track and caused my drop in 
the ranking. Then Jochen breathed on my back all the time. In the fifth lap he managed to overtake 
me in the finish straight. I tried to return in front of him but he watched me well. But even the points 
for the eighth rank are important, as they moved me to the third overall rank in the championship, 
so I leave Nürburgring definitely satisfied,“ smiled Adam. “Now we head towards the climax of the 
season, the domestic race at the Most circuit, where I would like to invite all our fans to support us 
there.“ 
 
Oly Janes will not keep a pleasant memory of the fourth race at the German circuit. After a contact 
in the exit from the third curve his front left tyre broke and he had to give up the race. “Pity, I 
wanted to continue my good performance in the third race but my chances were lost in the very first 
lap. It was my mistake. I regret it but I cannot do anything. Now I must prepare for Most, for there a 
big pressure on us as a team is expected, as this will be the climax of the season for Buggyra after 
all,“ said Oly, even after Nürburgring leading the interim ranking of the Grammer Cup. 
 
Adam Lacko´s move back to the medal ranks is an excellent invitation to the domestic Czech Truck 
Prix 2019, held at the Most circuit at the turn of August and September.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko v Německu nalákal fanoušky do Mostu. V průběžném hodnocení je 
už třetí! 
Evropský šampion z roku 2017 Adam Lacko přidal dnes po sobotním skvělém vítězství bronzovou 
medaili a po Nürburgringu už je na průběžné třetí pozici. Oly Janes uhájil v nabité konkurenci 
vedení v Grammer Cupu.  
 
PÁTEK 
SUPERPOLE 
Čtvrtý muž průběžného pořadí Adam Lacko zajel v úvodním super pole sedmý nejrychlejší čas. 
„Super pole bylo celkem vyrovnané. Snažil jsem se z auta vymáčknout, co šlo, ale sedmé místo bylo 
dnes maximum možného. Musíme na autě udělat do zítřka pár změn. Věřím, že se to projeví a 
v závodě se zadaří. Tradičně se sem chystají desítky tisíc lidí. Už dnes byly tribuny slušně zaplněné, 
takže se moc těším na zítra,“ řekl Lacko po měřeném tréninku. Druhý pilot Buggyry Oly Janes zajel 
v první části kvalifikace šestnáctý čas. „Startovní pole je zde v Německu tradičně hodně nabité. 
Startuje tu dvacet pět aut, což je nejvíc z celé sezony a prosadit se je podstatně těžší. Věřil jsem 
samozřejmě v lepší startovní pozici, ale zítra se budu muset poprat s tím co je. Myslím si, že hlavně 
v první zatáčce to bude hodně těsné a pro diváky zajímavé. Těším se.“  
 
SOBOTA 
PRVNÍ ZÁVOD 
Jednička týmu Buggyra Racing Adam Lacko si v úvodním závodě dojel pro šesté místo. „Důležité teď 
je především dojíždět a sbírat potřebné body. Proto nemělo smysl v souboji s Gerdem riskovat 
nějaký kontakt a případné odstoupení. Zabojuji ve druhém závodě, snad se mi podaří protlačit na 
bednu,“ doufal Lacko. 
 
Oly Janes dokončil první bodovanou jízdu na čtrnácté pozici, ale po dodatečné penalizaci za vyjetí z 
dráhy pěti sekundami si o jednu příčku pohoršil. „Byl to hodně zajímavý závod se spoustu kontaktů, 
takže pro diváky hodně atraktivní. Hlavně já jsem si tam užil hodně soubojů s mými britskými kolegy 
Shanem a Terrym. Tentokrát se mi nepodařilo dojet na stupních v Grammer Cupu, ale rozhodně se 
to budu snažit napravit hned ve druhé jízdě. Nedám jim nic zadarmo.“ 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Úvod druhého závodu vyšel Adamovi Lackovi skvěle, když se hned ve druhé zatáčce probojoval na 
první místo, které až do cíle už nepustil. „Skvěle se mi povedlo odstartovat a dostat se na vedoucí  
pozici. Pak už šlo jen o to hlídat si zrcátka. Jsem nadšený. První vítězství v sezoně, a ještě zde na  
Nürburgringu, kde panuje tradičně skvělá atmosféra. Je to také premiérové prvenství pro „vékáčko“ 
takže všechno vyšlo na jedničku. Snad se zítra zase zadaří,“ usmíval se Lacko i přesto, že se 
v průběžném hodnocení propadl na pátou pozici, ale s minimální ztrátou čtyř bodů na druhého 
Albaceteho. „Letos je to opravdu strašně vyrovnané a všichni se obíráme o body navzájem. Mezi 
druhou a pátou příčkou je rozdíl pouhých čtyř bodů, takže hned v zítřejším třetím závodě může být 
zase vše jinak. Je to opravdu zamotané a je těžké v tuto chvíli něco předpovídat,“ dodal Lacko. 
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S druhým závodem byl spokojený i Robin Dolejš, ředitel vývojové sekce týmu Buggyra Racing. „Je 
vidět, že VK50 má potenciál vyhrávat. Dnes vše dokonale klaplo. Je to povzbuzení pro celý tým a 
konečně je vidět lehký progres,“ těšilo Robina. 
 
Oly Janes dojel ve druhém závodě na šestnácté pozici. „S dneškem rozhodně moc spokojený nejsem. 
Je tu opravdu nabité startovní pole a velká konkurence. Zítra budu muset zabojovat a udržet první 
místo v Grammer Cupu. Nebude to ale nic lehkého, snad při mně bude stát trochu štěstí,“ řekl Janes. 
 
NEDĚLE 
SUPERPOLE 
Adam Lacko si ve druhém měřeném tréninku polepšil o dvě místa, když zajel pátý nejrychlejší čas. 
„Jelo se mi dobře, oproti první kvalifikaci tam bylo znát zlepšení. Zrychlil jsem téměř o jednu 
vteřinu. Na druhou řadu chyběly pouhé tři setiny, což je škoda. Opět se potvrdilo, jak je šampionát 
vyrovnaný. Snad se mi podaří start jako ve včerejším druhém závodě a protlačím se dopředu.“ 
 
Pro mechaniky byla sobotní noc hodně dlouhá, když na Janesovi závodním speciálu měnili až do 
pěti hodin ráno motor. „Oly měl po druhém sobotním závodě pochybnosti o výkonu jeho motoru, 
tak jsme se rozhodli pro jeho výměnu. Nechtěli jsme na neděli ponechat nic náhodě. Kluci předvedli 
skvělou práci, snad se to v závodech projeví,“ doufá Robin Dolejš. 
 
V měřeném tréninku pak Oly dojel na sedmnácté pozici. „V první řadě bych chtěl klukům poděkovat, 
protože na autě pracovali až do brzkého rána a moc času na spánek neměli. Snažil jsem se z něj 
vytáhnout maximum, ale je z toho nakonec sedmnácté místo. Budu muset opět zabojovat 
v závodě,“ hodnotil anglický jezdec předvedený výkon.  
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Adam Lacko v první nedělní jízdě dojel na třetí příčce, když mu na stupně vítězů pomohla penalizace 
Halmové.  „V první chvíli jsem si myslel, že jsem čtvrtý, ale Steffi dostala penalizaci a následné drive 
through za overspeed. Takže nakonec je z toho pěkná bronzová pozice. Byl to pro mě ale hodně 
těžký závod, protože Sasha na mě po celou dobu dotíral a snažil se mě předjet. Myslím si, že pro 
diváky to muselo být hodně atraktivní. Naštěstí jsem pozici uhájil a přidal další důležité body. Jsem 
spokojený.“ 
 
Ještě před startem třetího závodu, museli mechanici na Olyho autě vyměnit spojku, která během 
měřeného tréninku nefungovala na sto procent. Kvůli tomu nestihl Oly najet ve stanovený čas na 
rošt a musel tak startovat z poslední pozice. Předvedl ovšem skvělou stíhací jízdu a z úplného 
chvostu startovního pole se propracoval až těsně pod Top 10. „Kluci dělali, co mohli, ale nakonec 
jsme to do zavření pit lane nestihli. Musel jsem se tedy probojovávat až z poslední pozice, což byl 
docela adrenalin, ale užíval jsem si to. Dokázal jsem se dostat až na druhé místo v Grammer Cupu, 
takže jsem hodně spokojený. Auto šlapalo skvěle, těším se na další závod.“ 
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ČTVRTÝ ZÁVOD 
V posledním závodě víkendu se Adam Lacko musel smířit s osmým místem, když po celý závod 
sváděl napínavé souboje s úřadujícím mistrem Jochenem Hahnem. „Bohužel hned v první zatáčce 
jsem doplatil na start z vnější strany a byl jsem vyveden takřka mimo trať a propadl se pořadím. 
Celou dobu mi pak na záda dýchal Jochen. V pátém kole mě na cílové rovince dokázal předjet. 
Pokoušel jsem se vrátit zpět, ale už si to pohlídal. I body za osmé místo jsou ale hodně důležité, 
posunuly mě na průběžně třetí pozici v šampionátu, takže z Nürburgringu odjíždím rozhodně 
spokojený,“ usmíval se Adam. „Teď nás čeká vrchol sezony v podobě domácího závodu na 
autodromu Most, takže bych chtěl tímto pozvat všechny fanoušky a by nás dorazili podpořit.“ 
 
Oly Janes na čtvrtý závod na německém okruhu nebude vzpomínat v dobrém. Po kontaktu ze třetí 
zatáčky, mu praskla levá přední pneumatika a byl tak nucen ze závodu odstoupit. „Je to škoda. Chtěl 
jsem navázat na dobrý výsledek ze třetí jízdy, ale hned v prvním kole jsem byl venku. Byla to moje 
chyba.  Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Teď se musím připravit na Most, protože tam na nás jako 
tým bude velký tlak, přeci jen je to pro Buggyru vrchol sezony,“ řekl Oly, který i po Nürburgringu 
vede průběžnou klasifikaci Grammer Cupu. 
 
Posunutí Adama Lacka zpět na medailové příčky je skvělou pozvánkou na domácí závod Czech Truck 
Prix 2019, který se uskuteční na mosteckém autodromu na přelomu srpna a září. 
 

 


