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PRESS RELEASE 

Opening round at Misano with triumph and Czech anthem 

Last weekend saw the opening round of the Lamborghini SuperTrofeo Europe cup at Misano, Italy. 
The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team is one of the series regulars and this year, the 
Czech team is back with its two Lamborghini SuperTrofeo EVO cars. 

“We were waiting for the start of the season for such a long time. Just two weeks ago, nobody even knew 
how many cars will be on the grid of the first race. In the end, there were 23 cars, which is a pretty attractive 
number these days, and it gives the series a certain amount of quality and a level of competitiveness,” said 
the team manager Jiří Mičánek jr. 

Instead of Josef Záruba, Jakub Knoll will be joined this year by another highly experienced driver Bronislav 
Formánek. Libor Dvořáček and Kurt Wagner are then competing in the LC Cup category. 

“The Misano circuit is infamous for its very high kerbs. They are here especially for motorbikes and they 
cause issues for every car racing series every year. On Thursday, we did our maximum to adjust the settings 
and polish the final details. All our drivers showed huge progress, especially Libor Dvořáček, who confirmed 
his pace from the testing and he improved by more than a second,“ added Jiří Mičánek. 

The first race of the weekend took place on Saturday evening. The organisers used the special opportunity at 
Misano, to run a race under artificial lighting as the circuit always hosts the only evening race of the series. 

“Dvořáček and Wagner managed to follow up on their good times from practice sessions and qualifying. In 
the race, they easily dominated their class and started the new season in the best possible way – by winning 
a race. It was a great performance and a great reward for all the hard work in the previous seasons! Knoll 
and Formánek finished in 15th place. While that’s not what we had in mind, the SuperTrofeo is very 
competitive. The Race 2 then didn’t go well for us at all as both cars had to retire with suspension issues. 
More teams struggled with those kerbs as well, but there’s no place for excuses, everybody had the same 
conditions. Last year, we were lucky enough to avoid the issues, but this year, we got to know them in full 
strength,” summed up Jiří Mičánek the opening round of the season.  
The season continues on the first weekend in September, when the drivers will head to Nürburgring, 
Germany. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Úvodní podnik v Misanu přinesl triumf a českou hymnu 

O uplynulém víkendu se v italském Misanu uskutečnil úvodní podnik pohárového seriálu Lamborghini 
SuperTrofeo Europe. V tomto prestižním klání hají od loňské sezóny české barvy tým Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra, který i letos nasazuje dva závodní speciály Lamborghini 
SuperTrofeo EVO. 

„Na start letošní sezóny se čekalo opravdu dlouho. Před dvěma týdny nikdo pořádně nevěděl, kolik aut bude 
stát na roštu prvního závodu. Těch bylo nakonec 23, což je na dnešní dobu poměrně atraktivní číslo zajišťující 
potřebnou kvalitu a úroveň,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr. 

Místo Josefa Záruby se v rychlé posádce s Jakubem Knollem bude v letošním roce představovat další 
ostřílený jezdec Bronislav Formánek. Dvojice Libor Dvořáček s Kurtem Wagnerem pak budou bojovat 
především o body ve třídě LC Cup. 
 
„Okruh v Misanu je nechvalně znám díky svým až příliš vysokým obrubníkům. Ty jsou zde především kvůli 
závodům motorek a jsou každoročním problémem všech automobilových seriálů. Ve čtvrtečních testech 
jsme věnovali maximum úpravám nastavení a pilovali poslední detaily. Každý z jezdců ukázal velký progres, 
obzvláště pak Libor Dvořáček, který potvrdil svou rychlost z předcházejících testů, kdy zrychlil o více než 
vteřinu,“ dodává Jiří Mičánek. 

První ze dvou závodů čekal na jezdce v sobotu večer. Promotér šampionátu v Misanu využívá toho, že je 
zdejší trať plně pokryta umělým osvětlením a tak se zde každoročně koná jediný večerní závod. 

„Dvořáček s Wagnerem dokázali navázat na dobré časy z tréninků jak v kvalifikaci, tak i v samotném závodě, 
kdy s přehledem ovládli svou třídu a sezónu zahájili tím nejlepším možným způsobem, vítězstvím. Byl to 
skvělý výkon a odměna za odvedenou práci v předchozích sezónách! Knoll s Formánkem obsadili patnáctou 
příčku, která sice nesplňuje naše očekávání, ale ta konkurence v SuperTrofeu je opravdu velká. Druhý závod 
nám pak vůbec nevyšel. Obě posádky odstoupily kvůli problémům se zavěšením. Ty obrubníky netrápily jen 
nás, ale na to nemá cenu se vymlouvat, podmínky byly pro všechny stejné.  Loni jsme měli to štěstí, že se 
nám problémy s obrubníky vyhýbaly, nicméně letos jsme tyto nástrahy poznali v plné síle,“ těmito slovy 
uzavírá Jiří Mičánek hodnocení úvodního podniku. 

Ten další se uskuteční až o prvním zářijovém víkendu, kdy jezdci zavítají do Německa na Nürburgring. 
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