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PRESS RELEASE

Lacko Clearly Controls Third Race in Le Mans and Approached Silver
Overall!
The acting vice-champion in European Truck Racing controls the first Sunday race and assures
another historical milestone for the Buggyra Racing team. He also reduces his loss after Albacete
to three score points. After the last but one racing weekend of FIA ETRC Oly Janes heads towards
overall victory in the Grammer Cup. The Buggyra team also scores a victorious “treble“!
SATURDAY
SUPERPOLE
Adam Lacko´s lap time in the opening time practice was the fourth quickest. “I did my best but only
managed to secure for myself start from the second row. The key thing will be to start well and get
in front of Antonio, who will stand on the starting grid next to me. We must collect points here lost
in the last race in Zolder. I will struggle hard,“ said Lacko with determination.
Oly Janes raked fourteenth after the first part of the time practice. “I managed to speed up in
comparison to the free practice, but only to start from the seventh row. I will have to sell my
experience collected in the past races and make my way forward as much as I can. I cannot see Top
10 as a non-resolvable riddle, hope I will succeed,“ stated Oly.
FIRST RACE
Adam Lacko finished the opening cup race right below the podium. “The start was very strange, for
here the starting grid is newly moved by about two hundred meters and I expected the start much
later,“ noted Adam about the beginning of the race. “I was thinking about a podium rank, but
unfortunately I was not successful enough for that. But nothing is lost yet, now in the handicap race
I will work hard. I hope for a better success.“
The British pilot with the starting number 22 ranked eleventh. “Pity. Such a tiny little bit after the
Top 10, but I received a blow to my rear wheel right at the beginning of the race, I think from
Gibbon, and dropped behind. I did my best but in vain. I hope I will succeed in the second race
scheduled for today,“ said Janes.
SECOND RACE
Adam Lacko did work hard in the second race and finished with the bronze rank. “I am satisfied. I
managed the start well and worked my way from the fifth to the third rank. There I stayed and kept
attacking Steffi. The culmination came in the last curve of the race where we drove side by side, but
she did not leave any room for me and watched her rank expertly. Today I neither reduced nor

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

increased my loss after Antonio. I hope for a better tomorrow and a chance to reduce my loss.
There is still a lot to fight for,“ said Lacko.
The interim leader of the Grammer Cup ranked tenth in the handicap race. “I am pleased. I
managed to end in the Top Ten and win the silver cup. I believe in a better lap time in tomorrow´s
time practice and some improvement of the tenth rank,“ Janes´ voice sounded firmly.
SUNDAY
SUPERPOLE
On Sunday morning the Le Mans circuit was showered with rain, a condition that could be utilised
by Adam Lacko who got his premiere pole position in this season! And his advantage over the rest
of the starting field was more than one and a half seconds. “Already when I got up in the morning
and looked out of the window to see the rain I began to feel that today I might manage after all,
and I did. I am very happy indeed, but now I must make use of the advantage at the start in the
race. A little afternoon shower would be desirable, but not as in Most, please,” hoped Lacko with a
smile.
Oly Janes scored his best so far time practice result in the Sunday time practice where he ranked
seventh. “Wow. That is absolutely wonderful. I felt good behind the steering wheel and when the
boys told me after the first part that I ranked seventh I thought that was another practical joke on
their side. Well, now the only thing left is to start well into the race and fight for the top ranks.“
THIRD RACE
Adam Lacko made maximum use of the start from the pole position and the wet road and
controlled the race from the start to the finish. He at the same time obtained another jubilee for
Buggyra – 200th cup for the first rank in individual pilots´ competition since the foundation of the
Buggyra team in 2001. “My enthusiasm is infinite. The first victory in a main race this season is
mine. I drove through the whole race without mistakes and with very good lap times each lap. The
audience might find it boring but I had to concentrate in order not to give anybody a chance to
catch me. This victory with VK50 brings another jubilee cup to Buggyra, which only doubles my
pleasure.“
The Briton in Buggyra service balanced his to-date best result by defending his starting position. “I
cannot believe it. For some time I even ranked sixth and approached the top five, but in the last lap,
before the finish straight, I slipped a little, Steffi made use of it and overtook me. Now I am up to a
start from the first row, and I hope I will manage better than the first time when I dropped by
several ranks right after start.“
Thanks to Lacko´s victory, Janes´ first rank in the Grammer Cup and control over the Constructors´
Cup the whole Buggyra team could celebrate their premiere victorious “treble“!
FOURTH RACE
Adam Lacko finished the final, handicap race with the sixth rank. After additional penalisation of
Albacete for shortening the route he moved up to the fifth rank, in front of the very same Spanish
pilot. “I am satisfied. Although my final rank was only thanks to the jury decision, the score for the
fifth rank counts. Antonio shortened the route and obtained a significant advantage. I managed to
reduce his advantage to mere three score points, which will exert pressure on Antonio before the
domestic race. This will be a battle until the last metre. I am prepared to put everything that is in
me into the Spanish races, I wish it pays back,“ were Adam´s last words about the weekend.
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Oly did not manage the start of the last race of the weekend too well and immediately in the first
“S” curve dropped in the ranking. Finally he crossed the finish line ranking eighth. “This is a great
pity. There was a big mess in the first curve and I dropped. But I am still in the Top Ten. Despite the
last race I am leaving Le Mans much satisfied. I have collected four cups, increased my advantage in
the Grammer Cup and helped the team to the first victory in the Constructors´ Cup.“
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Lacko v Le Mans jasně ovládl třetí závod a je na dostřel stříbru!
Úřadující vicemistr Evropy Adam Lacko v neděli v Le Mans opanoval úvodní jízdu a získal pro tým
Buggyra Racing další zápis do historie. V průběžném hodnocení stáhl ztrátu na Albaceteho na tři
body. Oly Janes má po předposledním podniku FIA ETRC nakročeno k celkovému prvenství
v Grammer Cupu. Tým Buggyra také zaznamenal vítězný „treble“!
SOBOTA
SUPERPOLE
Adam Lacko zajel v úvodní kvalifikaci čtvrtý nejrychlejší čas. „Dělal jsem maximum možného, ale
stačilo to jen na start ze druhé řady. Klíčové bude do závodu dobře odstartovat a natlačit se před
Antonia, který je na roštu vedle mě. Musíme zde posbírat body, které jsme v Zolderu v posledním
závodě ztratili. Budu bojovat, co to půjde,“ řekl odhodlaně Lacko.
Oly Janes dokončil první část měřeného tréninku na čtrnácté příčce. „Oproti volným tréninkům se
mi podařilo zrychlit, ale stačilo to jen na start ze sedmé řady. Budu muset prodat své zkušenosti,
které jsem v minulých závodech posbíral a protlačit se co nejvíce dopředu. Rozhodně nevidím Top 10
jako neřešitelnou situaci, snad se zadaří,“ konstatoval Oly.
PRVNÍ ZÁVOD
Adam Lacko dokončil úvodní pohárovou jízdu je těsně pod stupni vítězů. „Start byl takový zvláštní,
protože je tady nově posunutý startovní rošt asi o dvě stě metrů a čekal jsem, že se odstartuje o
hodně později,“ komentoval Adam úvod závodu. „Myslel jsem si, že to dotáhnu na medailové
umístění, ale bohužel se to nepodařilo. Nic není ztracené, teď nás čeká handicapový závod, kde
zabojuji. Uvidíme, jak se to podaří“
Britský pilot se startovním číslem 22 dojel jedenáctý. „Mrzí mě to. Chyběl jen kousek do nejlepší
desítky, ale hned v úvodu závodu jsem dostal ránu, tuším od Gibbona, na zadní kolo a propadl se
pořadím. Dělal jsem vše, co bylo v mých silách, ale nevyšlo to. Ještě nás dnes čeká druhý závod tak
doufám, že v něm se zadaří lépe,“ uvedl Janes.
DRUHÝ ZÁVOD
Adam Lacko v druhém závodě zabojoval a dojel si pro bronzový pohár. „Jsem spokojený. Povedl se
mi začátek závodu a propracoval jsem se z pátého na třetí místo. Celý závod jsem pak tlačil na Steffi.
Vygradovalo to v poslední zatáčce závodu, kdy jsme jeli bok po boku, ale nenechala tam moc místa
a zkušeně si svou pozici pohlídala. Dnes jsme na Antonia nic neztratili, ale ani nezískali. Snad se zítra
zadaří lépe a podaří se mi ztrátu stáhnout. Stále je o co bojovat,“ řekl Lacko.
Průběžný lídr Grammer Cupu dojel v handicapovém závodě desátý. „Mám radost. Podařilo se mi
dostat do nejlepší desítky a získat stříbrný pohár. Věřím, že zítra se mi v měřeném tréninku podaří
zajet lepší čas než dnes a pokusím se desáté místo ještě vylepšit,“ zněl odhodlaně Janes.
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NEDĚLE
SUPER POLE
V neděli ráno se nad Le Mans spustil déšť, čehož Adam Lacko využil a dojel si pro premiérové poleposition v této sezoně! Ostatním soupeřům přitom nadělil více jak půl druhé vteřiny. „Už když jsem
ráno vstal a viděl, že prší, cítil jsem, že by to dnes mohlo konečně klapnout a povedlo se. Mám
velkou radost, ale je potřeba teď výhodu startu z první pozice využít. Snad zaprší i odpoledne, i když
snad ne jako v Mostě,“ doufal Lacko s úsměvem.
Oly Janes zaznamenal v nedělním měřeném tréninku svůj dosavadní nejlepší kvalifikační výsledek,
když zajel sedmý nejrychlejší čas. „Wow. Naprostá paráda. Jelo se mi fakt dobře a když mi kluci po
první části řekli, že jsem sedmý, myslel jsem, že si dělají srandu. No, teď už jen dobře odstartovat do
závodu a bojovat o nejvyšší příčky.“
TŘETÍ ZÁVOD
Adam Lacko zužitkoval na mokré trati start z pole position v maximální možné míře a stylem start cíl
závod jasně ovládl. Zároveň pro Buggyru získal další jubileum – 200. pohár za první místo
v jednotlivcích od založení samostatného týmu Buggyra v roce 2001. „Jsem nadšený. První výtězství
v hlavním závodě tuto sezonu. Celý závod se mi podařilo odjet naprosto bez chyb a každé kolo jsem
zajížděl dobré časy. Z pohledu diváka to mohla být nuda, ale musel jsem se soustředit opravdu po
celou dobu abych nikde nezaváhal a nedal ostatním šanci mě dostihnout. Tímto vítězstvím se mi
s VK50 podařilo pro Buggyru získat další jubilejní pohár z čehož mám samozřejmě velkou radost.“
Brit ve službách Buggyry vyrovnal svůj dosavadní nejlepší výsledek, když obhájil svou pozici ze
startovního roštu. „Nemohu tomu uvěřit. Chvíli jsem jel dokonce na šesté pozici, a přibližoval se
první pětce, ale v posledním kole mě to před cílovou rovinkou lehce klouzlo, čehož využila Steffi a
dostala se přede mě. Teď mě čeká start z první řady a doufám, že dopadne podstatně lépe než ten
poslední, kde jsem se hned v prvním kole propadl o několik míst.“
Díky vítězství Lacka, prvnímu místu Janese v Grammer Cupu a ovládnutí Poháru konstruktérů mohl
celý tým Buggyra slavit premiérový vítězný „treble“!
ČTVRTÝ ZÁVOD
Adam Lacko dokončil závěrečnou, handicapovou jízdu víkendu na šesté pozici. Po dodatečné
penalizaci Albaceteho za zkrácení tratě se posunul na pátou příčku, právě před španělského pilota.
„Jsem spokojený. Sice se o mé konečné pozici rozhodlo až jury, ale i body za páté místo jsou důležité.
Antonio si tam zkrátil trať a získal tím tak významnou výhodu. Podařilo se mi zde na něho stáhnout
ztrátu na pouhé tři body, takže jsem Antonia dostal před domácím závodem pod tlak. Bude to boj do
posledního metru. Jsem odhodlaný do toho dát ve Španělsku vše, snad to vyjde,“ zakončil víkend
Adam.
Start do posledního závodu víkendu se Olymu nepovedl a hned v úvodním „esíčku“ okruhu Le Mans
se propadl pořadím. Nakonec protnul cílovou pásku jako osmý. „Je to velká škoda. V první zatáčce
závodu tam byla velká mela a propadl jsem se. I tak jsem ale opět dojel v nejlepší desítce. Z Le Mans
odjíždím i přes poslední jízdu rozhodně spokojený. Posbíral jsem čtyři poháry, navýšil náskok
v Grammer Cupu a pomohl týmu k prvnímu vítězství v Poháru konstruktérů.“
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