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REPORT 

 

Second place and the fight for victory: Mičánek Motorsport powered by 
Buggyra takes the overall podium from the Lamborghini Super Trofeo 
 
The victory in the final race of the season slipped through their fingers, yet the pair Bronislav 
Formánek - Josef Záruba in the Lamborghini Super Trofeo are celebrating. After the last racing 
weekend of the European series, they confirmed their overall podium finish and are looking 
forward to this weekend's World Superfinal. Libor Dvořáček also did well in the LB Cup class. 
 
The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team took their second victory from the final 
weekend. Despite surrendering in the final minutes of the last race, the team took third place overall 
in the Pro-AM class and will claim its best ever result in the prestigious Cup championship. 
 
The Formánek - Záruba pairing eventually took home third place from the Lamborghini Super Trofeo 
series, but it was effectively second place. The only more successful pair of the Pro-AM class drove 
one race in a different line-up and thus their drivers were alone in the first two positions. If it hadn't 
been for that, they would have occupied only one first position and the Czech pair would have been 
formally second. 
 
"It is important for us that we kept our position and formally the overall podium position. Of course, 
we may be disappointed that the second race, which we had set up to win, didn't work out, but we 
can still be satisfied," says team manager Jiří Mičánek jr. 
 
The team pair started the final day of racing with the second place in their class. Bronislav Formánek 
made a mistake in the direct battle for the win and finished fourth after going off the track. "A win in 
the second race would be the icing on the cake, but the key is that the boys have already confirmed 
their vice-championship title in the first race," says Jiří Mičánek. 
 
In both races, the team showed great interplay and calmness. "I really enjoyed both races. In the first 
one we fought in a direct battle for third place overall in our class, and in the second one for the win," 
says Josef Záruba of the final day of the Lamborghini Super Trofeo European Series. Bronislav 
Formánek speaks similarly. Although his impression is spoiled by the lost battle for victory in the 
second race, he can take solace in the fact that he foukat for it with the clear leader of the Pro-AM 
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class, Karol Basz. "Pepa had a great start to the race, but unfortunately the safety car came out before 
the changeover and I got into a direct fight with Basz. If it wasn't for the safety car, we would have 
had enough advantage to take the win," said Formánek. 
 
The other team car also did well - Libor Dvořáček did not finish the race in the first race after a couple 
of uncaused collisions, but finished second in the LB Cup class. And he was in the fight for the top 
spot too. "I got a good start in the first race, overtook a few cars and got through others when they 
got the clock. Unfortunately, then came two uncaused collisions. In the second one my opponent 
ripped a tyre and I had to retire. The second race then went better, although it wasn't ideal. I was in 
contact with the first place, but then three cars got between us a bit unluckily and I lost the chance 
to attack the victory," lamented Libor Dvořáček, who finally brought his Lamborghini to the finish in 
second place. 
 
The team now faces the follow-up World Superfinal. Both cars will be up against competition not 
only from Europe but also from the parallel continental series in North America in the weekend's 
races. 
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REPORT 
 

Druhé místo a boj o vítězství: Mičánek Motorsport powered by Buggyra 
veze celkové podium z Lamborghini Super Trofeo 
 
Vítězství ve finálovém závodu sezony jim proklouzlo mezi prsty, přesto dvojice Bronislav Formánek 
– Josef Záruba v Lamborghini Super Trofeo slaví. Po posledním závodním víkendu evropské série 
potvrdili celkové podium a těší se na víkendové světové superfinále. Dařilo se i Liboru Dvořáčkovi 
ve třídě LB Cup. 
 
Nechybělo málo a tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra vezl z finálového víkendu své druhé 
vítězství. I přes kapitulaci v posledních minutách posledního závodu si tým připsal celkově třetí místo 
ve třídě Pro-AM a připíše si historicky nejlepší výsledek v prestižním cupovém šampionátu. 
 
Dvojice Formánek – Záruba nakonec veze ze seriálu Lamborghini Super Trofeo třetí místo, které je 
ale fakticky místem druhým. Jediná úspěšnější dvojice třídy Pro-AM totiž jeden závod odjela v jiném 
složení a tím se její jezdci osamostatnili na prvních dvou příčkách. Nebýt toho, okupovali by jen 
jedinou první pozici a česká dvojice by byla formálně druhá. 
 
„Pro nás je důležité, že jsme udrželi svoji pozici a formálně i celkové pódiové umístění. Samozřejmě 
nás může trápit, že nevyšel druhý závod, který jsme měli rozjetý na vítězství, ale i tak můžeme být 
spokojení,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr. 
 
Týmová dvojice zahájila finálový závodní den nejdřív druhým místem ve své třídě. Na něj pak mohla 
navázat vítězstvím, v přímém souboji o něj ale Bronislav Formánek chyboval a po výjezdu mimo trať 
dojel čtvrtý. „Vítězství v druhém závodu by bylo třešničkou na dortu, klíčové ale je, že kluci už v 
prvním závodu potvrdili svůj vicemistrovský titul,“ říká Jiří Mičánek. 
 
Tým v obou závodech předvedl skvělou souhru i klid. „Já jsem si oba závody hodně užil. V prvním 
jsme bojovali v přímém souboji o celkové třetí místo v naší třídě, v druhém o vítězství,“ hodnotí 
finálový den evropské série Lamborghini Super Trofeo Josef Záruba. Podobně mluví i Bronislav 
Formánek. Tomu sice kazí dojem prohraný souboj o vítězství v druhém závodu, útěchou mu ale může 
být, že o něj bojoval s jednoznačným lídrem třídy Pro-AM Karolem Baszem. „Pepa závod skvěle rozjel, 
bohužel před střídáním vyjel safety car a já se pak dostal do přímého souboje s Baszem. Nebýt safety 
car, tak jsme měli dostatečnou převahu, abychom vítězství dotáhli,“ povzdechl si Formánek. 
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Dařilo se i druhému týmovému vozu – Libor Dvořáček v prvním závodu sice po dvojici nezaviněných 
kolizí závod nedokončil, druhý pak ale dojel na druhém místě ve třídě LB Cup. A i on byl v boji o 
nejvyšší příčku. „První závod jsem dobře odstartoval, několik vozů jsem předjel a přes další se dostal, 
když dostaly hodiny. Bohužel pak přišly dvě nezaviněné kolize. V té druhé mi soupeř rozpáral 
pneumatiku a musel jsem odstoupit. Druhý závod pak vyšel lépe, i když nebyl ideální. Byl jsem v 
kontaktu s prvním místem, pak se mezi nás ale trochu nešťastně dostaly tři vozy a já jsem ztratil šanci 
na útok na vítězství,“ posteskl si Libor Dvořáček, který nakonec svoje Lamborghini dovezl do cíle na 
druhém místě. 
 
Tým nyní čeká navazující světové superfinále. Oba vozy nastoupí ve víkendových rozjížďkách proti 
konkurenci nejen z Evropy, ale i z paralelního kontinentálního seriálu ze Severní Ameriky. 
 
 

 
 
 


