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PRESS RELEASE 

Fifty-fifty: Mičánek Motorsport powered by Buggyra leaves Spa with two 
podiums and two unfinished races 

They take home three cups, but they also think that there could have been more. Two crews from 
the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team achieved two podium finishes in the fourth 
round of the Lamborghini Super Trofeo Europe season, but also failed to finish two races. 

The race weekend, which was postponed to Friday and Saturday due to the connection with the 
legendary 24 Hours of Spa, was better started by the pair Bronislav Formánek - Josef Záruba. They 
got the second place on Friday. On the other hand, Libor Dvořáček did not finish his first race of this 
season due to an uncaused collision with his rival. On Saturday, the two cars swapped roles: Libor 
Dvořáček was third, but the chances of the Formánek - Záruba duo disappeared after just five 
minutes, when the Lamborghini Huracán in the colours of the Mičánek Motorsport powered by 
Buggyra team "hit" the rear wheel of Mattia Michelotto in the first corner, with whom Josef Záruba 
was fighting for sixth place in the overall standings.  

"I am half satisfied. On the one hand, it is positive that we are still confirming that we are among the 
top in our classes and are able to be on the podium regularly. On the other hand, the two races we 
didn't finish are a missed opportunity and lost points," says team manager Jiří Mičánek Jr.  

The loss of points hurts the Formánek - Záruba pair more. They are competing for the title in their 
Pro-AM class and the loss of points has deepened their gap to the front. They now have to share the 
second place with Leipert Motorsport, which has caught up with them. "We're still in the title race, 
it's enough if our rivals don't finish one of the remaining four races, like it happened to us now, and 
everything can be different," said Mičánek. 

What actually happened on Saturday? The race was started by Josef Záruba, who in the first lap got 
into the field of cars "a class higher" thanks to his great driving. It was in a duel with one of them that 
an unfortunate incident occurred in the first corner. Záruba tried to overtake the Italian Michelotto 
on the inside of the corner, but he was slightly faster on the run-in and Michelotto then closed the 
corner so unluckily that he crashed the front of his Lamborghini directly into the left rear wheel of 
the car in the colours of Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Although the collision was very 
light, the impact damaged the rim of the Czech car and the race was over for Josef Záruba.  



 

 
MIČÁNEK MOTORSPORT powered by BUGGYRA 

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

- 2 - 

"Josef took a risk and it didn't work out, it can happen. The important thing is that the car is not badly 
damaged, so far it seems that only the rim and the tyre were damaged. The important thing is to put 
it behind us and get ready for the next race," says team manager Jiří Mičánek. 

"It was risky, but I just gave it a try. I'm also sorry for Broňek, who didn't ride at all in the second race. 
In any case, I will try to make up for it in the next races," says Záruba, who on the other hand, with a 
great ride in Friday's first race, pulled away from the leader Andrzej Lewandowski and was aiming for 
the victory in the Pro-AM class. "I had planned where I would overtake him on the last lap, but 
unfortunately the yellow flags were out, so there was nothing I could do," says Záruba in retrospect. 

The first podium for Libor Dvořáček 

Libor Dvořáček started in the LB Cup class for the first time this year after a spring injury. What is 
more, he had to complete the race alone without a teammate. "It was physically very demanding for 
him, but he coped with it perfectly," said Jiří Mičánek, who evaluated Dvořáček's result. In Saturday's 
race, which was marred by a safety car exit and rain towards the end, he finally brought his 
Lamborghini Huracán to third place in the LB Cup category and thus came on the podium for the 
trophy in his debut race.  

"I knew it was going to be very challenging, and the weekend confirmed that 100%. Apart from the 
result, it is valuable for me to know that even without a change you can complete the weekend and 
that you can get nice results," says Dvořáček.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Padesát na padesát: Mičánek Motorsport powered by Buggyra jede ze 
Spa s dvěma podii a dvěma nedokončenými závody 

 
Domů si vezou tři poháry, ale zároveň myslí na to, že jich mohlo být víc. Dvě posádky týmu Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra dosáhly ve čtvrtém podniku sezony Lamborghini Super Trofeo 
Europe na dvě podia, zároveň ale dva závody nedokončily. 

Závodní víkend, který se kvůli propojení s legendární čtyřiadvacetihodinovkou ve Spa posunul na 
pátek a sobotu, lépe rozjela dvojice Bronislav Formánek – Josef Záruba. Ta si v pátek dojela pro druhé 
místo. Naopak Libor Dvořáček svůj premiérový závod letošní sezony kvůli nezaviněné kolizi se 
soupeřem nedokončil. V sobotu si pak oba vozy role vyměnily: Libor Dvořáček byl třetí, šance dvojice 
Formánek – Záruba se rozplynuly už po pěti minutách, kdy Lamborghini Huracán v barvách týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra „trefil“ v první zatáčce na zadní kolo Mattia Michelotto, se 
kterým Josef Záruba bojoval o šesté místo v absolutním pořadí.  

„Jsem spokojený půl napůl. Na jednu stranu je pozitivní, že si stále potvrzujeme, že patříme v našich 
třídách ke špičce a jsme schopni být na podiu pravidelně. Na druhou stranu jsou ty dva nedojeté 
závody promarněná příležitost a ztracené body,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.  

Bodová ztráta víc bolí dvojici Formánek – Záruba. Ta totiž jede ve své třídě Pro-AM o titul a bodová 
ztráta prohloubila jejich odstup od čela. O druhé místo se teď navíc musí dělit s týmem Leipert 
Motorsport, který se na ně dotáhl. „Pořád jsme ve hře o titul, stačí, když naši soupeři jeden ze 
zbývajících čtyř závodů nedokončí, jako se to teď stalo nám, a všechno může být jinak,“ zdůraznil 
Mičánek. 

Co se vlastně v sobotu stalo? Závod rozjížděl Josef Záruba, který se v prvních kolech dostal díky skvělé 
jízdě do pole vozů „o třídu výš“. Právě v souboji s jedním z nich došlo k nešťastnému incidentu v první 
zatáčce. Záruba zkusil Itala Michelotta předjet vnitřní stranou zatáčky, na nájezdu byl ale o něco 
rychlejší a Michelotto pak zatáčku zavřel tak nešťastně, že narazil přední částí svého Lamborghini 
přímo do levého zadního kola vozu v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra. I když byla 
kolize velmi lehká, poškodil náraz ráfek českého vozu a pro Josefa Zárubu závod skončil.  
„Pepa zariskoval a nevyšlo to, to se může stát. Důležité je, že auto není nějak zásadně poškozené, 
zatím to vypadá, že to odnesl jen ráfek a pneumatika. Důležité je hodit to za hlavu a připravit se na 
další závod,“ říká týmový manažer Jiří Mičánek.  
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„Bylo to riskantní, ale prostě jsem to zkusil. Mrzí mě to i kvůli Broňkovi, který se v druhém závodu 
vůbec nesvezl. Každopádně se to budu v příštích závodech snažit odčinit,“ říká Záruba, který naopak 
v pátečním prvním závodu skvělou jízdou stáhl náskok vedoucího Andrzeje Lewandowského a sahal 
po vítězství ve třídě Pro-AM. „Měl jsem naplánováno, kde ho v posledním kole předjedu, ale bohužel 
byly vyvěšené žluté vlajky, takže jsem nemohl nic dělat,“ mrzí zpětně Zárubu. 
 
První podium pro Libora Dvořáčka 
 
Libor Dvořáček ve třídě LB Cup startoval letos poprvé po jarním zranění. A navíc závod musel 
absolvovat sám bez týmového kolegy. „Bylo to pro něj po fyzické stránce hodně náročné, vypořádal 
se s tím ale skvěle,“ hodnotí Dvořáčkův výsledek Jiří Mičánek. V sobotním závodu, který ke konci 
poznamenal výjezd safety car i déšť, nakonec dovezl svoje Lamborghini Huracán na třetím místě 
v kategorii LB Cup a hned v premiérovém závodu si tak přišel na podium pro pohár.  

„Věděl jsem, že to bude hodně náročné, a ten víkend to stoprocentně potvrdil. Kromě výsledku je 
pro mě cenné vědět, že i bez střídání se dá víkend absolvovat a že se dají zajet i hezké výsledky,“ 
konstatuje Dvořáček.  
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