
BUGGYRA Power Sports SE 

Květinková 2714/14a, 130 00  Praha 3 
Tel.: +420  266  027 111  
Email: powersports@buggyra.com 
 

 

 

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

 

 

 
 

PRESS RELEASE 
 

Lacko Writes History of Zolder, Obtaining 1000th Cup in Third Race 
Adam Lacko receives the silver cup in the third race in Zolder, Belgium, which represents a 
historic milestone for the Buggyra team. He does not finish the second race for the reason of a 
broken disc. In the overall ranking he continues to hold the third rank behind the couple Hahn 
and Albacete. Oly Janes scores the tenth and the eleventh ranks and continues leadership of 
Grammer Cup. 
 
SATURDAY 
SUPERPOLE 
Adam Lacko ended the opening time practice of the weekend with the third best lap time. “We 
wanted start from the first row but we lost two tenths of a second after the first row pilots. The first 
two sectors were governed by Hahn and Albacete as the quickest pilots, the last one was led by me. 
I will have to fight this off in the race, I hope to get in front of Antonio and win the important score 
points for the overall ranking,“ commented Adam on the time practice.  
 
Oly Janes finished the time practice with the twelfth best lap time. “Zolder is a very demanding 
circuit. I am happy with the start from the sixth row. I will see who will be luckier in the race and 
who will manage a better start. I would like to get to the top ten,“ hoped Janes.  
 
FIRST RACE 
The current European vice-champion started the first cup race of the weekend from the third 
starting position where e also finished the race. “Jochen overstated the start and his wheels slipped 
a little, so he lost the advantage. I wanted to overtake him but, unfortunately, there was no space 
for me in the first curve. Towards the end I began to believe that I might overtake Albacete, but 
finally I did not. But I am still satisfied with the third rank.“ 
 
Oly Janes added to the overall scope his sixteenth point for the tenth rank. “I have fulfilled the goal 
I set for myself before start, to get among the Top 10. Of course it could have been better. In the 
opening part of the race I worked my way forward to the ninth rank but then I hesitated once and 
Jenkins, making use of it, overtook me. Now, before the second race, I believe to improve my rank a 
little more.“ 
 
SECOND RACE 
The second race had to be interrupted two for the reason of a collision and obstacle on the road. 
Adam Lacko finally ranked fifth. “I successfully advanced after start and squeezed my truck up to the 
second rank. But behind me a mess resulted in immobility of Citignola, causing interruption of the 
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race in the very first lap. After the second start Kiss watched for his rank and did not give me 
another chance to overtake him. but after two laps the race was interrupted again for Orsini 
stopping at the end of the finish straight. The third start was similar to the second, but 
unfortunately Antonio overtook me and I did not manage to get my rank back anymore,“ 
commented Adam on the second cup race of the weekend. “I am satisfied with the first race, the 
second race was a pity. I started very well the first time. I already ranked second, but then the two 
restarts were not so successful for me as the original start. What can you do. Albacete has departed 
from me a little today but there is a long way to the final finish yet. Tomorrow another thirty points 
will be in the bank so I am certainly determined to fight for them,“ added Adam, holding the third 
overall interim rank with the loss of eight points after Albacete. 
 
Oly Janes repeated his result from the first race, again ranking tenth. “This was a quite dramatic 
race. Two restarts. My escape from the first collision was narrow, even though I had to leave the 
road. I am satisfied with today´s results. Twice in the Top 10, and further points for the interim 
ranking. In addition a little increase of my advantage in the Grammer Cup.“ 
 
SUNDAY 
SUPER POLE 2 
The overall third ranking pilot, Adam Lacko, scored the second quickest lap time in the second time 
practice of the weekend, with a mere one tenth of a second loss after the sovereign leader of this 
season, Jochen Hahn. “I am happy. I have managed to accelerate in comparison to yesterday and I 
have made Jochen sweat quite a little. Just a tiny little bit and I would have reached for the pole 
position. I look forward to the race,“ said Adam. 
 
Oly Janes finished the time practice with the fourteenth best lap time. “The start from the seventh 
row will be tricky. Yesterday´s second race showed what may happen and my escape from the big 
collision was really narrow. I will put all I can in it. I believe to be able at least to achieve my 
yesterday´s result.“ 
 
THIRD RACE 
A historic moment came after the third race. Adam Lacko ranked second and received 1000th cup 
for the Buggyra Racing team since 1993 when the team´s first pilot, Martin Koloc, began racing. 
“The beginning looked perfect. I stuck to Jochen. I even thought that towards the ends of the races I 
was usually quicker so I might overtake him before the finish. However, since the third lap I 
recognised trouble with brake cooling. Their temperature soared over 600°, so I had to add water all 
the time and the race turned into a big drama until the last lap where I could brake no more. But 
finally all came out well and the second rank is super. In addition I have just learned that my silver 
cup is the 1000th for Buggyra. It is wonderful to witness such a jubilee, this is double joy. But there is 
still the last cup race before us and I would like to start the second thousand,” said the satisfied 
Lacko after the race. 
 
The native of Bristol improved his yesterday´s ranking with the ninth rank in the race. “I am much 
satisfied indeed. I targeted at least the same rank as yesterday and I finally managed to climb one 
step up. In addition the second rank in the Grammer Cup counts as well.“ 
 
This is how Martin Koloc, the founder of the Buggyra team and the holder of the historic first cup, 
commented on the historic moment. “This is an absolutely wonderful milestone and great 
motivation for further work. It is also part of destiny, as the milestone falls within the season when 
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we celebrate 50th anniversary of the BUGGYRA brand. I would like to live to see the second thousand 
and then pass over the reign in peace.“ 
 
FOURTH RACE 
As if the Belgian circuit was cursed for Adam. Since 2015 he has not finished all four races here five 
times in a row. This year he had to give up the last race in the second lap for a broken brake disc. “It 
is a great pity. What I gained over Albacete in the third race is lost now in the fourth. You can do 
nothing, this is motorsport. Now we must prepare well for Le Mans and do our best, for in Jarama, 
the domestic circuit for Antonio, it will be very difficult,“ said the disappointed Lacko, still holding 
the third interim rank in the overall scoring of the championship. 
 
Eleventh rank belonged to Oly Janes in the final race. “The race was a battle since the very 
beginning. In the first lap I found myself out of the track and had to return there from the pebbles 
were I lost a lot. Finally I struggled hard and managed to get close to the Top 10. I could not do any 
better then,“ assessed the fourth cup race the leader of the Grammer Cup.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Lacko psal v Zolderu historii. Ve třetím závodě získal 1000. pohár. 
Adam Lacko získal ve třetím závodě v belgickém Zolderu stříbrný pohár, který se pro tým Buggyra 
rovná historickému milníku. Druhou jízdu z důvodu prasklého kotouče nedokončil. Dále tak 
v průběžném hodnocení šampionátu zůstává na třetí pozici za dvojicí Hahn, Albacete. Oly Janes 
dnes zaznamenal desáté a jedenácté místo, a i nadále vládne Grammer Cupu. 
 
SOBOTA 
SUPERPOLE 
Adam Lacko zajel v úvodní kvalifikaci víkendu třetí nejrychlejší čas. „Chtěli jsme vybojovat start 
z první řady, ale nakonec to o dvě desetiny nevyšlo. První dva sektory měli rychlejší Hahn 
s Albacetem, poslední zase já. Budu se s tím v závodě muset poprat, snad se mi podaří dostat před 
Antonia a získat tak důležité body do celkového hodnocení,“ řekl Adam k měřenému tréninku.  
Oly Janes dokončil kvalifikaci na dvanácté pozici. „Zolder je velice náročný okruh. Start ze šesté řady 
beru. Uvidíme, komu v závodě lépe vyjde start a bude šťastnější. Snad se mi podaří probojovat do 
první desítky,“ doufal Janes.  
 
PRVNÍ ZÁVOD 
Úřadující vicemistr Evropy odstartoval do první pohárové jízdy ze třetí pozice, na které i závod 
dokončil. „Jochen překombinoval start a trochu mu to hráblo, takže ztratil výhodu. Chtěl jsem ho 
předjet, ale bohužel už jsem se tam v první zatáčce nevešel. Ke konci to vypadalo, že bych možná 
Albaceteho ještě mohl dát, ale nakonec to nevyšlo. I tak jsem s třetí pozicí spokojený.“ 
 
Oly Janes přidal do celkového hodnocení už svůj šestnáctý bod za desáté místo. „Cíl, který jsem si 
dal před startem jsem splnil a jsem v Top 10. Mohlo to být ale ještě lepší. V úvodu závodu jsem se 
dokázal propracovat na devátou pozici, ale jedno mé zaváhání využil Jenkins a dostal se přede mě. 
Teď nás čeká druhý závod tak věřím, že svou pozici ještě vylepším.“ 
 
DRUHÝ ZÁVOD 
Závod číslo dvě musel být z důvodu kolize a překážce na trati hned dvakrát přerušen, nakonec 
Adam Lacko dojel na páté pozici. „Start se mi hodně povedl a protáhl se na druhou příčku. Za mnou 
se ale stala nějaká mela a zůstal tam Citignola, takže se závod hned v prvním kole přerušil. Ve 
druhém startu už si Kiss svou pozici pohlídal a nedoslal jsem se před něj. Po dvou odjetých kolech se 
ale zase přerušovalo, protože na konci cílové rovinky zastavil Orsini. Třetí start byl podobný tomu 
předchozímu, bohužel se přede mě dostal Antonio a mně už se nepodařilo vzít si svou pozici zpět,“ 
komentoval Adam druhou pohárovou jízdu. „S prvním závodem jsem spokojený. V tom druhém to 
byla škoda. Měl jsem ho dobře rozjetý. Jel jsem už na druhé pozici, ale pak přišly dva restarty a mně 
už se nepodařilo tak dobře odstartovat. Nedá se nic dělat. Albacete mi dnes lehce odskočil, ale do 
cíle je ještě daleko. Hned zítra je ve hře dalších 30 bodů, takže rozhodně zabojuju,“ dodal Adam, 
který v průběžném pořadí šampionátu dál zůstává na třetí pozici se ztrátou osmi bodů na 
Albaceteho. 
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Oly Janes zopakoval výsledek z prvního závodu, když dojel opět desátý. „Byl to docela dramatický 
závod. Hned dvakrát se přerušovalo. Z té první kolize jsem vyvázl jen tak tak, i když jsem musel vyjet 
mimo trať. S dneškem jsem spokojený. Dvakrát jsem se umístil v Top 10, přidal další body do 
průběžného hodnocení. Navíc v žebříčku Grammer Cupu jsem opět o kousek navýšil.“ 
 
NEDĚLE 
SUPER POLE 2 
Třetí muž průběžného pořadí Adam Lacko zaznamenal ve druhé kvalifikaci víkendu druhý 
nejrychlejší čas, když zaostal za suverénem letošní sezony Jochenem Hahnem o pouhou desetinu 
sekundy. „Jsem spokojený. Oproti včerejšku jsme dokázali ještě zrychlit a Jochenovi jsem docela 
zatopil. K pole-position chyběl jen kousek. Těším se na závod,“ uvedl Adam. 
 
Oly Janes dokončil měřený trénink čtrnáctý. „Start ze sedmé řady bude ošemetný. Co vše se může 
stát jsme viděli včera při druhém závodě, kdy jsem se opravdu jen o kousek vyhnul velké kolizi. Dám 
to toho vše. Věřím, že je v mých silách alespoň vyrovnat výsledek ze včerejška.“ 
 
TŘETÍ ZÁVOD 
Po třetím závodě nastal historický moment. Adam Lacko dojel na druhé pozici a získal tak pro tým 
Buggyra Racing již 1000. pohár od roku 1993, kdy začínal závodit Martin Koloc. „Ze začátku to 
vypadalo perfektně. Držel jsem se Jochena. Přemýšlel jsem i nad tím, že ke konci vždy bývám 
rychlejší, tak bych ho mohl v závěru předjet. Od třetího kola jsem ale začal mít potíže s chlazením 
brzd. Teplota se šplhala až přes 600°, takže jsem musel pouštět stále víc vody a bylo to nakonec 
velké drama až do posledního kola, kde už jsem skoro nebyl schopný ani zabrzdit. Nakonec to ale 
dopadlo dobře, druhé místo je super. Navíc jsem se teď dozvěděl, že to je už historicky tisící pohár 
pro Buggyru. Je skvělé být u takového jubilea, takže panuje dvojnásobná radost. Ještě nás ale čeká 
poslední pohárová jízda, kde bych rád načal i novou tisícovku,“ uvedl po závodě spokojený Lacko. 
 
Rodák z Bristolu vylepšil včerejší umístění, když dojel devátý. „Jsem opravdu hodně spokojený. Dal 
jsem si cíl alespoň vyrovnat včerejší výsledky, a nakonec se mi podařilo dojet ještě výš. Navíc druhé 
místo v Grammer Cupu se taky počítá.“ 
 
K historickému momentu se vyjádřil i zakladatel týmu Buggyra a držitel historicky prvního poháru 
Martin Koloc. „Je to naprosto skvělý milník a motivace do další práce. Je to trochu i osud, že to vyšlo 
zrovna na sezonu, kde slavíme výročí 50 let značky BUGGYRA. Rád bych se teď dožil i té 
dvoutisícovky a pak s klidem předal žezlo dál.“ 
 
ČTVRTÝ ZÁVOD 
Jako by byl pro Adama belgický okruh prokletý. Od roku 2015 zde již pětkrát v řadě nedokončil 
všechny čtyři závody. V tom dnešním, posledním, musel odstoupit ve druhém kole z důvodu 
prasklého brzdového kotouče. „Je to obrovská škoda. To, co jsem na Albaceteho najel ve třetím 
závodě jsem v tom čtvrtém ztratil. Nedá se nic dělat, to je motorsport. Teď se musíme nachystat na 
Le Mans a bojovat, co to půjde, protože v Jaramě, na domácím okruhu Antonia, už to bude hodně 
těžké,“ řekl zklamaný Lacko, který i nadále zůstává na třetí pozici průběžného hodnocení 
šampionátu. 
 
V závěrečné jízdě dojel Oly Janes jedenáctý. „Byl to boj hned od začátku. V úvodním kole jsem byl 
poslán mimo trať a musel jsem se vracet zpět z kačírku, takže jsem hodně ztratil. Nakonec jsem 
zabojoval a podařilo se mi dostat až na dostřel Top 10. To už bylo maximum možného,“ zhodnotil 
čtvrtou pohárovou jízdu vedoucí muž Grammer Cupu. 
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