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RACE REPORT 

 

Double! Mičánek Motorsport powered by Buggyra brings from Barcelona 
best result in history 
 
With two victories, Mičánek Motorsport powered by Buggyra team crowned the penultimate race 
of Lamborghini Super Trofeo Europe championship season in Barcelona. Karol Basz and Bronislav 
Formánek dominated in Pro-AM category and in both races the achieved position in top 5 of overall 
classification. 
 
“It is a huge encouragement and satisfaction for us. I believe that we have shown everyone that we 
really belong to the absolute top of European teams. Two class wins are one thing, but perhaps even 
more valuable are overall finishes at 5th and 4th position. In the competition of 44 cars in the most 
competitive and fastest cup championship in the world,” manager of Mičánek Motorsport powered 
by Buggyra team, Jiří Mičánek junior, emphasized. 
 
Both days Bronislav Formánek i Karol Basz had to fight with handicap of qualification result. During 
pole position fight Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 had problems caused by a faulty injector. 
In both races, the pilots were making up a big loss. And both were succeeded. They achieved top 5 
positions although they were standing at 9th row of the grid. 
 
Formánek particularly highlights the last laps of the first race, when he managed to overtake three 
cars and move Huracán in Czech nation colours to the first position of its category and 5th overall. 
 
“In both races we have to overcome some technical gremlins. The result is all the more valuable. For 
me personally, it was one of the best races in my career,” said driver Bronislav Formánek. 
 
Polish rider Karol Basz was similarly enthusiastic after races. “We were hugely motivated to win, and 
despite the technical problems from Friday and Saturday morning, we knew we couldn't let ourselves 
be stopped. We had to fight hard for the final result in both races, and it's great that we managed to 
do it this way. We know that we really have the speed and that with a little bit of luck we can win. It 
is the best motivation for us before the world finals in Portimao," declared Karol Basz. 
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According to Mičánek was performance from Barcelona “standard”, which team should have. “I know 
that for a long time we were still saying that we had to win, and that it didn't work out. I believe that 
with this we have made it clear to all the doubters that we had every right to say,” emphasized team 
manager. 
 
Double portion of points for a victory can still confuse the team's ambitions in the overall ranking of 
the championship. Despite the fact that Formánek and Basz did not finish due to non-faulty accidents 
or technical problems, is Bronislav Formánek now ranked at 5th position overall. Basz, who entered 
the team at beginning of summer, is 7th. Above that Formánek loses only nine points to the pair of 
Emanuel Colombini and Emanuele Zonzini, who are in third place. 
 
“Barcelona is a huge boost for us before the season finale in Portimao. We will definitely want to 
build on this result there,” said Jiří Mičánek junior. 
 
Four races will be held at the Portuguese circuit. In addition to the final event of the European season, 
Portimao will also host the world super final, where drivers from three continental Lamborghini 
Super Trofeo championships – European, American and Asian – will compete. 
 
Second team’s Huracán driven by Libor Dvořáček and Kurt Wagner, finished racing weekend in 
Barcelona just behind the podium in the LC Cup class. On Saturday Dvořáček and Wagner were 7th, 
on Sunday they significantly improved their position and finished in fourth place. 
 
“We are already leaving the cars in Spain because we want to go to Portimao for testing before the 
races so that we are 100% ready," Jiří Mičánek junior concludes plans for the last part of this season. 
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ZÁVODNÍ REPORT 

 
Double! Mičánek Motorsport powered by Buggyra veze z Barcelony 
nejlepší výsledek v historii 
 
Dvěma vítězstvími korunoval tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra předposlední podnik 
sezony šampionátu Lamborghini Super Trofeo Europe. Posádka Basz-Formánek dominovala 
kategorii Pro-AM a v obou závodech byla v nejlepší pětce v absolutním pořadí. 
 
„Je to pro nás obrovské povzbuzení i zadostiučinění. Věřím, že jsme tím všem ukázali, že opravdu 
patříme mezi naprostou špičku v Evropě. Dvě vítězství ve třídě jsou jedna věc, možná ještě cennější 
je ale celkové umístění na 5. a 4. místě. V konkurenci 44 aut v nejvyrovnanějším a nejrychlejším 
cupovém šampionátu na světě,“ zdůrazňuje manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra 
Jiří Mičánek jr. 
 
Oba dny přitom museli Bronislav Formánek i Karol Basz bojovat s hendikepem výsledku kvalifikace. 
V ní totiž týmové Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 trápily technické problémy zaviněné 
vadným vstřikovačem. V obou závodech tak piloti dotahovali obrovské manko. A podařilo se to 
oběma. Do elitní pětky se dostali, i když na startovním roštu byli pokaždé až v deváté řadě. 
 
Formánek vyzdvihuje zejména poslední kola prvního závodu, kdy se mu podařilo předjet hned tři 
jezdce a posunout tak Huracán v barvách české trikolory právě na první místo v kategorii a páté 
celkově. „V obou závodech jsme bojovali s nějakými technickými nedostatky. O to hodnotnější ten 
výsledek je,“ říká jezdec Bronislav Formánek. „Pro mě osobně to byl jeden z nejlepších závodů v 
kariéře,“ dodal.  
 
Podobně nadšený byl po závodu i polský jezdec Karol Basz. „Byli jsme obrovsky motivovaní vyhrát, a 
i přes technické problémy z pátku a sobotního dopoledne jsme věděli, že se nesmíme nechat zastavit. 
V obou závodech jsme si museli konečný výsledek tvrdě vybojovat a je skvělé, že se to takhle podařilo. 
Nyní víme, že opravdu máme rychlost a že stačí mít trochu štěstí a můžeme vítězit. Je to pro nás ta 
nejlepší motivace před světovým finále v Portimau.“ 
 
Podle Mičánka je současný výkon „měřítkem“, které by měl tým mít. „Vím, že jsme dlouho 
sebevědomě říkali, že máme na to vítězit, a že se to nedařilo. Věřím, že tímto výsledkem jsme všem 
pochybovačům dali jasně najevo, že jsme měli plné právo to říkat,“ zdůrazňuje manažer týmu.  
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Dvojitá porce bodů za vítězství ještě může zamíchat ambicemi týmu i v celkovém hodnocení 
šampionátu. I přes tři předchozí závody, které Formánek s Baszem nedokončili kvůli nezaviněným 
nehodám nebo technickým problémům, se teď Bronislav Formánek vyšvihl na celkové páté místo, 
Basz, který do týmu nastoupil až na začátku léta, je sedmý. Formánek přitom ztrácí jen devět bodů 
na dvojici Emanuel Colombini – Emanuele Zonzini, kteří jsou na třetím místě. 
 
„Barcelona je pro nás obrovskou vzpruhou před finále sezony v Portimau. Tam určitě budeme chtít 
na tento výsledek navázat,“ říká Jiří Mičánek. Na portugalském okruhu se pojedou hned čtyři závody 
– kromě finálového podniku evropské sezony totiž bude Portimao hostit i světové superfinále, ve 
kterém změří síly jezdci ze tří kontinentálních šampionátů Lamborghini Super Trofeo – evropského, 
amerického a asijského.  
 
Druhý týmový Huracán, který pilotovali Libor Dvořáček a Kurt Wagner, dokončil závodní víkend v 
Barceloně jen těsně za pódiovým umístěním ve třídě LC Cup. V sobotu byli Dvořáček s Wagnerem 
sedmí, v neděli pak své umístění výrazně vylepšili a dojeli na čtvrtém místě. 
 
„Auta už teď necháváme ve Španělsku, protože ještě před závody chceme jet do Portimaa testovat, 
abychom byli stoprocentně připravení,“ uzavírá plány na poslední část letošní sezony Jiří Mičánek. 
 
 
 

 
 


