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REPORT 

 

The season finale crowned with victory. The finish in the Super Trofeo 
brought Mičánek's team third place overall 
 
A great end to the season was confirmed by the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team in 
the last event of the six-part championship in Portimao, Portugal. In the first race, the duo Karol 
Basz - Bronislav Formánek finished second, after an exciting battle they won the last race of the 
season.  
 
"If we have set some ambitious goals before the weekend, we managed to fulfill them," states the 
manager of the Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek jr. team after the season 
finale. He had a clear vision - to get two podiums, ideally two victories. And move Bronislav Formánek 
to the overall third place in the championship rating in the Pro-AM class. 
 
And that's exactly what happened. "Despite the fact that we missed two race weekends in the season 
due to collisions that were not our fault or technical problems, we are third. This shows the strength 
of the Basz-Formánek team and crew," points out Jiří Mičánek. 
 
A short distance from the absolute podium 
The pair of drivers in both races not only went for the victory in the Pro-AM class, but also fought for 
the podium in the overall standings. Basz passed the team's Huracán Super Trofeo EVO2 in second 
place absolutely, and Formánek until the last laps successfully resisted the attacks of rivals from the 
Pro class who tried to get ahead of him. Less than two minutes later, there was a small mistake that 
relegated Formánek to fifth place overall and second place in Pro-AM. 
 
In the second race, Karol Basz won the fourth victory of the season for the team and the third place 
overall for Formánek in a direct battle of three riders in the Pro-AM class at the end of the race. "We 
performed a great chase because we didn't have an ideal position at the start. I think that Broněk 
and I showed a great performance and collected the last points for the championship, which meant 
third place overall for Broněk," explained Basz. 
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Thanks to this result, Formánek equaled last year's ranking. Even then, the team finished third 
overall. "It was our goal for the weekend and I'm glad that we fulfilled it, even though the first race 
was not easy at all," says the Czech competitor. 
 
The second team car piloted by the duo Libor Dvořáček and Kurt Wagner took sixth place in the LC 
class in both races. 
 
Super final: chances of victory and opponent's mistake 
The team wanted to build on Friday's results in Saturday's world super final, in which riders from the 
European and American continental championships met. In the first race, Bronislav Formánek was 
on his way to a commanding victory in the Pro-AM class, but less than four minutes before the end, 
the Czech driver was hit from behind by the American Luke Berkeley, driving in the Pro class. 
Formánek still finished the race in twentieth place, but in the pits the team discovered that the car's 
chassis was beyond repair. The team could not start the Sunday race in the Pro and Pro-AM classes.  
 
"It was a demanding week for us, basically from Monday to Monday we were on our feet from six in 
the morning until eleven. The fact that we managed it and brought such good results is a credit to 
the entire team and at the same time a confirmation of how professional they are. They deserve a 
huge thank you from me and the riders," concludes Jiří Mičánek. 
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REPORT 
 

Finále sezony korunované vítězstvím. Finiš v Super Trofeo přinesl 
Mičánkovu týmu celkové třetí místo 
 
Skvělý závěr sezony potvrdil tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra i v posledním podniku 
šestidílného šampionátu v portugalském Portimau. V prvním závodu dojela dvojice Karol Basz – 
Bronislav Formánek druhá, poslední klání letošní sezony po napínavém souboji ovládla. 
 
„Jestliže jsme si dali před víkendem nějaké ambiciózní cíle, tak se nám je podařilo naplnit,“ konstatuje 
po finále sezony manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek jr. Vizi totiž 
měl jasnou – získat dvě podia, ideálně i dvě vítězství. A posunout Bronislava Formánka na celkové 
třetí místo v hodnocení šampionátu ve třídě Pro-AM.  
 
A přesně to se podařilo. „I přes to, že jsme dva závodní víkendy v sezoně kvůli nezaviněným kolizím 
nebo problémům s technikou nedojeli, jsme třetí. To ukazuje, jakou sílu tým a posádka Basz-
Formánek má,“ upozorňuje Jiří Mičánek.  
 
Kousek od absolutního pódia 
Dvojice jezdců v obou závodech jela nejen o vítězství ve třídě Pro-AM, ale bojovala i o stupně vítězů 
v celkovém pořadí. Basz předával týmový Huracán Super Trofeo EVO2 na druhém místě absolutně a 
Formánek až do posledních kol úspěšně odolával útokům soupeřů z třídy Pro, kteří se snažili dostat 
před něj. Necelé dvě minuty přišla drobná chyba, která Formánka odsunula na páté místo celkově a 
na druhou příčku v Pro-AM.  
 
Ve druhém závodu pak Karol Basz v přímém souboji tří jezdců ve třídě Pro-AM v závěru závodu 
vybojoval pro tým čtvrté vítězství v sezoně a pro Formánka právě třetí místo celkově. „Předvedli jsme 
skvělou stíhací jízdu, protože jsme neměli úplně ideální postavení na startu. Myslím, že já i Broněk 
jsme předvedli skvělý výkon a posbírali poslední body do šampionátu, které pro Broňka znamenaly 
třetí místo celkově,“ popsal Basz. 
Formánek díky tomuto výsledku vyrovnal loňské umístění. I tehdy skončil tým celkově třetí. „Byl to 
náš cíl pro víkend a jsem rád, že jsme ho naplnili, i když hlavně první závod nebyl vůbec jednoduchý,“ 
říká český závodník.  
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Druhý týmový vůz pilotovaný dvojicí Libod Dvořáček – Kurt Wagner obsadil v obou závodech šesté 
místo ve třídě LC. 
 
Superfinále: šance na vítězství a chyba soupeře 
Na páteční výsledky chtěl tým navázat i v sobotním světovém superfinále, ve kterém se sešli jezdci 
evropského a amerického kontinentálního šampionátu. V prvním závodu Bronislav Formánek 
směřoval k suverénnímu vítězství ve třídě Pro-AM, necelé čtyři minuty před koncem ale českého 
jezdce ze zadu trefil americký závodník Luke Berkeley jedoucí ve třídě Pro. Formánek závod ještě 
dokončil na dvacátém místě, v boxech ale tým zjistil, že šasí auta je neopravitelné. Do nedělního 
závodu tříd Pro a Pro-AM tým nemohl odstartovat. 
 
„Byl to pro nás náročný týden, v podstatě od pondělí do pondělí jsme byli na nohou od šesti ráno do 
jedenácti. To, že jsme to zvládli a přivezli jsme navíc tak dobré výsledky, je zásluha celého týmu a 
zároveň potvrzení toho, jak profesionální je. Patří jim ode mě i od jezdců obrovské díky,“ uzavírá Jiří 
Mičánek. 
 
 

 
 


