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PRESS RELEASE 

Dramatic finish for the Lamborghini Super Trofeo series: Mičánek 
Motorsport team had to fight for victory on track and in office 

A hard-fought first victory. The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team leaves Paul Ricard 
in France as Lamborghini Super Trofeo winners in the Pro-AM category. But Formánek and Záruba 
did not fight for it only on the track, but in the office as well. 

A podium and a victory. The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team has achieved its best 
result in the Lamborghini Super Trofeo series so far. But it was a big battle, especially on Sunday. 

It was clear on Saturday already, that this weekend in France will be strong for the team as Josef 
Záruba finished in 9th place overall, and 2nd place in the Pro-AM category, after a great performance 
behind the wheel of a Huracán EVO car in the Czech colours. 

He was also the one to start the race on Sunday, where he quickly started to build a gap as the class 
leader. However, the crew then lost the gap due to the Safety Car, but a solid pitstop kept the car in 
the lead. Bronislav Formánek did his best, but Polish driver Karl Basz from VR Racing took 1st place 
away from him in the very final lap. Formánek tried to get it back, but he lost by just six-tenths of a 
second. 

However, the team complained to the race director as Basz got ahead of Formánek under the yellow 
flags. And he even went out of the track during the subsequent battle. The race director and stewards 
agreed with the team and VS Racing car was given a one-second penalty. That was enough for 
Formánek-Záruba to put them back into the 1st place and to be classified as the Pro-AM category 
winners, while also finishing in 7th place overall. 

“This is the result we’ve been heading to. I was just saying before the season, that we need to be 
ready, not to make any mistakes and that the team and drivers must be faultless. Then we can fight 
for the best places. And that’s what happened this weekend,” sums up Jiří Mičánek jr. as the team 
manager. 
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“Of course, I’d prefer if we had enjoyed that victory on the track already, and not in an office, but 
that move was illegal. Without it, we would have won right away,” added Mičánek about the 
situation right after the race, that in the end has given the team a victory. “But I believe it’s just the 
first of many similar results and those next ones will be fought on the track only.” 

And Bronislav Formánek was happy about the team’s performance as well. “I’m really happy, 
everything went perfectly – the car, mechanics, engineers. I also felt good, and I was getting better 
and better, even more than I expected,” said a long-time Mičánek Motorsport driver. 

“Bronislav did a great job and everything went perfectly well. This race showed our real potential, 
and we’ll try to repeat that in the next events,” added Josef Záruba. 

The prestigious Lamborghini Super Trofeo series continues in three-week time at Zandvoort, 
Netherlands. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
MIČÁNEK MOTORSPORT powered by BUGGYRA 

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E. 
 

- 3 - 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Dramatický závěr Lamborghini Super Trofeo: o vítězství bojoval Mičánek 
Motorsport na trati i na race direction 

Tvrdě vybojované první vítězství. Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra veze z 
francouzského okruhu Paul Ricard trofej za vítězství v Lamborghini Super Trofeo ve třídě Pro-AM. 
Premiérový triumf dvojice Formánek – Záruba si tým musel vybojovat kromě trati i na ředitelství 
závodu. 

Dvě podia, z toho jedno vítězství. Mičánek Motorsport powered by Buggyra veze ze závodu 
Lamborghini Super Trofeo nejcennější výsledek v historii. Hlavně neděle pak přinesla dramatický boj. 

Už v sobotu tým ukázal, že bude na francouzské trati silný. Josef Záruba dovedl po kvalitním výkonu 
Huracán EVO v českých národních barvách do cíle na celkovém devátém místě a druhé pozici v 
kategorii Pro-AM.  

V neděli pak stejný jezdec závod odstartoval a začal si budovat náskok na čele třídy. O ten pak 
posádka bohužel přišla kvůli výjezdu safety car, ale i díky povedenému pit stopu stále držela vedoucí 
příčku. O tu přišel Bronislav Formánek až v posledním kole, kdy jej předjel Karol polský závodník týmu 
VS Racing Karol Basz. Formánek se mu předjetí ještě pokusil vrátit, nakonec ale pod šachovnicovou 
vlajkou projel o šest deseti za svým sokem. 

Tým ale u ředitelství závodu napadl neregulérnost předjetí – Basz se totiž před Formánka dostal pod 
vyvěšenou žlutou vlajkou. Při následném souboji navíc vyjel mimo trať. Ředitel závodu protest týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra uznal a vozu VS Racing dodatečně udělil vteřinovou 
penalizaci. I symbolická vteřina díky těsnému dojezdu stačila k tomu, aby se duo Formánek-Záruba 
posunulo na první příčku třídy Pro-AM a celkovou sedmou pozici. 

„Je to pro nás výsledek, ke kterému jsme směřovali. Před sezonou jsem říkal, že důležité je, abychom 
byli kvalitně připravení, nedělali chyby a tým i jezdci bezchybně pracovali. Pak můžeme bojovat o 
nejvyšší příčky. A přesně tak to tento víkend bylo,“ hodnotí francouzskou misi manažer týmu Jiří 
Mičánek jr.  

„Samozřejmě bych byl raději, kdybychom si to vítězství vychutnali na trati a nezískali ho v kanceláři, 
ale manévr, který nás o vedení připravil, nepochybně neregulérní byl. Nebýt jej, slavili jsme hned,“ 
okomentoval Mičánek rozhodnutí ředitelství závodu, které tým posunulo na první příčku. „Věřím, že 
je to jen první ze série podobných výsledků. A že ty další si vybojujeme už jen přímo na asfaltu,“ 
doplnil. 
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Práci týmu si pochvaluje i Bronislav Formánek. „Za mě velká spokojenost. Všechno fungovalo – auto, 
mechanici, inženýři. A i mně se dařilo a zrychloval jsem víc, než jsem sám čekal,“ konstatuje 
dlouholetý závodník týmu Mičánek Motorsport. 

Josef Záruba, který nedělní závod skvěle rozjel, pak doplnil: „Broňa podal skvělý výkon a všechno 
bylo, jak má být. Tenhle závod ukázal náš skutečný potenciál a budeme na něj chtít navázat v dalších 
závodech.“ 

Prestižní série Lamborghini Super Trofeo pokračuje už za tři týdny podnikem v nizozemském 
Zandvoortu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


