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REPORT 

 

Lamborghini Super Trofeo World Final: Formánek and Záruba reached 
for the podium despite bad luck 
 
The crew of Formánek - Záruba took the podium from the World Super Final of the Lamborghini 
Super Trofeo series. Fourth place from Sunday's race is still a success. The Mičánek Motorsport 
powered by Buggyra team achieved it despite a lot of unlucky moments. 
 
"It was the toughest week of the whole season for us. We are all tired and we are glad to get it over 
with. On the other hand, it was an incredible experience to race against the best drivers from two 
continents and prove that we can fight with them," said team manager Jiří Mičánek Jr.  
 
The bitter taste in the team's mouth was left mainly by a series of technical problems and unfortunate 
moments that complicated the World Superfinal, which took place right after the last round of the 
European Super Trofeo series at the Misano circuit. 
 
On Saturday, the Bronislav Formánek - Josef Záruba crew finished seventh in their class in the world 
competition, the drivers struggling with a faulty alternator throughout the race. "The car was in 
emergency mode, the most important thing for us was to finish," says Jiří Mičánek.  
 
On the one hand, this is unlucky, on the other hand lucky - the fault manifested itself only a day after 
the end of the European Championship, in which the team was focused on the overall position and 
fighting for the podium. "We can be glad that the alternator kept it until the superfinal, where - 
theoretically speaking - it wasn't that big a deal. If we were unlucky enough to have had to eat it 
somewhere, it's a good thing it was here," says Josef Záruba. 
 
Problems did not escape the crew in Sunday's second race either. Záruba started the race and tried 
to secure the best possible position for Bronislav Formanek, who was taking over. "We knew that 
slower drivers would be taking turns with the competing cars, so we had a chance to go ahead in the 
second stint. I gave it my all, unfortunately the safety car exit didn't help me much and also the 
battles with other drivers, which made me slower than if I had driven a clean lap," says Záruba. 
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Nevertheless, he handed over the team's Huracán to Bronislav Formanek with a real chance of a 
podium finish. But then came another unlucky moment. "Unfortunately, my right lower belt came 
loose. That's when you lose contact with the car. During braking and in fast corners I had to brace 
myself, on the contrary, during acceleration I went down," lamented Formánek. The team also 
considered the option of pulling the car into the pits, but in the end Formánek fought back and 
narrowly missed out on third place. "If it wasn't for this little thing, we probably would have reached 
the podium," Formánek shrugged.  
 
Libor Dvořáček, the pilot of the second team car, was also unlucky. On Saturday he scored seventh 
place in the competition of other LC class crews, and on Sunday he withdrew shortly before the end 
of the race due to health problems.  
 
"We had a good race on Saturday, even though I didn't have a good start. Unfortunately, I then got 
stuck behind the German Oliver Freymuth, who blocked me and other riders, even though he was 
slower. On Sunday, the team pulled me into the pits early, which allowed me to get past Hans Fabri. 
Unfortunately, towards the end, the extreme stress of the previous days and the connection with the 
injury from the spring were already showing. My hip was extremely painful and it was limiting me a 
lot, especially when braking. Normally I would have finished the race, but in this case the result didn't 
matter, so I preferred to pit," described Dvořáček. 
 
The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team is now returning to the Czech Republic. "We'll 
have a lot of work to do on the cars, which have been extremely busy in recent weeks. We are also 
going to evaluate this year and start planning for the 2022 season," concludes team manager Jiří 
Mičánek jr. 
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REPORT 
 

Světové finále Lamborghini Super Trofeo: Formánek se Zárubou sahali 
navzdory smůle po podiu 
 
Nechybělo málo a posádka Formánek – Záruba si ze světového superfinále série Lamborghini Super 
Trofeo vezla podium. Čtvrté místo z nedělního závodu je i tak úspěch. Tým Mičánek Motorsport 
powered by Buggyra jej dosáhl navzdory spoustě smolných momentů. 
 
„Byl to pro nás nejnáročnější týden celé sezony. Všichni jsme unavení a jsme rádi, že to máme za 
sebou. Na druhou stranu to byla neuvěřitelná zkušenost – závodit proti nejlepším jezdcům ze dvou 
kontinentů a dokázat, že s nimi dokážeme bojovat,“ hodnotí manažer týmu Jiří Mičánek jr.  
 
Hořkou chuť v týmu zanechala především série technických problémů a smolných okamžiků, které 
světové superfinále, které se jelo hned po skončené posledního podniku evropské série Super Trofeo 
na okruhu v Misanu, zkomplikovaly. 
 
V sobotu dojela posádka Bronislav Formánek – Josef Záruba ve světové konkurenci až sedmá ve své 
třídě, celý závod se jezdci potýkali s vadným alternátorem. „Auto jelo v nouzovém režimu, 
nejdůležitější pro nás bylo dojet,“ konstatuje Jiří Mičánek.  
 
Na jednu stranu je to smůla, na druhou štěstí – závada se totiž projevila jen den po skončení 
evropského šampionátu, ve kterém se tým soustředil na celkové umístění a bojoval o podium. 
„Můžeme být rádi, že si to ten alternátor nechal až na superfinále, kde – teoreticky vzato – o tolik 
nešlo. Jestli jsme si měli tu smůlu někde vyžrat, tak je dobře, že to bylo tady,“ konstatuje Josef Záruba. 
Problémy se posádce nevyhnuly ani v nedělním druhém závodu. Ten odstartoval Záruba a snažil se s 
autem zajistit co nejlepší pozici pro Bronislava Formánka, který jej střídal. „Věděli jsme, že u 
konkurenčních aut budou střídat pomalejší jezdci, takže jsme měli šanci jít ve druhém stintu dopředu. 
Dal jsem do toho všechno, bohužel mi moc nepomohl výjezd safety car a taky souboje s jinými jezdci, 
kvůli kterým jsem byl pomalejší, než kdybych jel čisté kolo,“ popisuje Záruba. 
 
Týmový Huracán přesto předával Bronislavu Formánkovi s reálnou šancí na stupně vítězů. Jenže pak 
přišel další smolný moment. „Bohužel se mi povolil pravý spodní pás. Člověk v tu chvíli ztratí kontakt 
s autem. Při brzdění a v rychlých zatáčkách jsem se musel zapírat, naopak při akceleraci jsem zajížděl 
dolů,“ posteskl si Formánek. Tým řešil i variantu, že by raději vůz stáhl do boxů, nakonec ale Formánek 
zabojoval a jen těsně mu uteklo třetí místo. „Nebýt této maličkosti, tak bychom pravděpodobně na 
to podium dosáhli,“ krčí rameny Formánek.  
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Smůlu si vybral i pilot druhého týmového vozu Libor Dvořáček. V sobotu si v konkurenci ostatních 
posádek třídy LC připsal sedmé místo, v neděli pak krátce před koncem závodu odstoupil kvůli 
zdravotním obtížím.  
 
„V sobotu jsme měli závod rozjetý hezky, přestože se mi moc nepovedl start. Bohužel pak jsem se 
zasekl za německým závodníkem Oliverem Freymuthem, který mě i další jezdce blokoval, i když byl 
pomalejší. V neděli mě tým stáhl brzo do boxů, díky tomu jsem se dostal přes Hanse Fabriho. Bohužel 
ke konci se už projevila ta extrémní zátěž z předchozích dnů a souvislost se zraněním z jara. Extrémně 
mě bolela kyčel a hodně mě to omezovalo hlavně při brzdění. Za normálních okolností bych závod asi 
dokončil, ale v tomto případě na výsledku nezáleželo, takže jsem raději zajel do boxu,“ popsal 
Dvořáček. 
 
Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra se nyní vrací do České republiky. „Budeme mít hodně 
práce na autech, která dostala v posledních týdnech extrémně zabrat. Čeká nás taky vyhodnocení 
letoška a pustíme se do plánování sezony 2022,“ uzavírá manažer týmu Jiří Mičánek jr. 
 
 

 
 
 


