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PRESS RELEASE

David Vršecký Accomplishes Chinese Hattrick!
David Vršecký again did not find a rival in the last two races of the Chines truck championship
and became, for a third time in a row, the Chinese truck champion. Together with his team mate
Gong Bin they also controlled the Constructors´ Cup.
The new triple Chinese truck champion controlled both Sunday races in the city of Quinhuangdao,
thus extending his victorious series to the creditable 18 races. “The first race was quite peaceful for
me, only Gong Bin had to make his way forward from the fourth starting position. Finally he
managed to reach my back and so we also reached the finish,“ commented David on the first race.
“In the second race the order of the starting grid was switched again and so the race was a little
wilder. We waited for the right moment for overtaking to avoid collisions and we managed,
together with finishing the race with the first and the second rank again,“ said the quickest trucker
of the planet.
“I am so happy. I managed to win all that was here to win and obtain the third in a row Chinese
truck champion title, in addition to the victory in the team competition,“ rejoiced David, covering all
races of this season with the new racing special Buggyra Zero. “I am much satisfied with the truck,
we have moved a step forward again. Now, in the course of the long pause, we can further tune the
trucks up and prepare them for a new season.“
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Vršecký se stal trojnásobným mistrem Číny!
David Vršecký nenašel ani v posledních dvou závodech čínského truckového šampionátu
přemožitele a stal se tak již po třetí v řadě čínským šampionem. S jeho týmovým kolegou Gong
Binem ovládli také pohár konstruktérů.
Novopečený trojnásobný čínský mistr ovládl ve městě Quinhuangdao oba nedělní závody a
prodloužil tak svou vítěznou sérii na úctihodných 18 závodů. „První jízdu jsem odjel docela
v poklidu, jen Gong Bin se musel prokousávat dopředu ze čtvrtého místa. Nakonec se mu podařilo
dostat až za mě, a tak jsme dojeli až do cíle,“ komentoval první závod David. „Ve druhé jízdě bylo
opět prohozené pořadí, takže to byla trošku divočina. Vyčkávali jsme na správný moment předjetí,
aby se nestala nějaká kolize, což se nám podařilo a dojeli opět na prvních dvou pozicích,“ uvedl
nejrychlejší trucker planety.
„Jsem nadšený. Podařilo se mi zde vyhrát vše, co se dalo a získat tak po třetí v řadě titul pro mistra
Číny, navíc jsme opět vyhráli v týmech,“ radoval se David, který letošní sezonu úspěšně absolvoval
s novým speciálem Buggyra Zero. „S autem jsem velice spokojený, posunuli jsme se zase o kousek
dál. Teď máme před sebou dlouhou pauzu, kdy můžeme auto ještě více vyladit a připravit na další
sezonu.“
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