
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Strana 1/3 
 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňav ská 24/A 

821 04 Bratislav a 

 

V prípade potreby bližších 

informácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička  

Michal.Jedlicka@man.eu  

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 

13. 6. 2014 

 

 

Presvedčivé výkony pilotov na ťahačoch MAN 

Odštartovali ME v  najťažšej kategórii pretekových vozidiel 

 

Seriál majstrovstiev Európy truckov 2014 bude mať iba 9 dielov, čo je 

najmenej za posledné roky. Z kalendára totiž vypadlo podujatie v 

Istanbule, ktoré malo pôvodne odštartovať sezónu 4. mája. Šampionát sa 

teda začal o tri týždne neskôr – až 24. mája v talianskom Misane. 

 

Čo je nového v tábore tímov, ktoré veria pretekovým špeciálom 

postavených na báze ťahačov MAN? Dvojici Jochen Hahn (Nemecko) a 

Antonio Albacete (Španielsko) – tradičným rivalom v boji o titul a 

suverénom v posledných sezónach, začal dýchať na chrbát nový 

potenciálny kandidát na kráľovské žezlo: Norbert Kiss z maďarského 

tímu OXXO, ktorý už neraz ukázal, že keď má dobrý deň, vie poraziť 

kohokoľvek. Vlani skončil sezónu na štvrtom mieste a má potenciál aj na 

viac. Samozrejme, je tu aj skúsený Švajčiar Markus Bösiger a 

ambiciózny René Reinert (Nemecko), ktorí určite patria k širšej špičke. 

Zamiešať poradím môže i Kissov tímový kolega a krajan mladý Benedek 

Major, veď už minulý rok predviedol, ako sa jazdí bez rešpektu k veľkým 

menám: Hneď vo svojej prvej sezóne sa do historických tabuliek zapísal 

ako najmladší víťaz pretekov truckov, keď v Nogaru ešte len 16-ročný 

nováčik ušiel všetkým ostrieľaným borcom. Perličkou je, že v štartovom 

poli sú opäť aj dve amazonky – Nemky Steffi Halm a Ellen Lohr (obe 

MAN).  

 

V kalendári ME truckov 2014 sú po dve podujatia v Španielsku a vo 

Francúzsku, o päť ďalších pretekov sa podelili okruhy v Taliansku, 

Rakúsku, Nemecku, Česku a Belgicku. Na prvé európske randevú, 

dejiskom ktorého bol Misano World Circiut, prišlo 21 pilotov. Viac než 

polovicu štartového poľa – rovný tucet – tvorili ťahače MAN. Úvodné 

podujatie sa vydarilo aj z hľadiska záujmu fanúšikov: Okruh dlhý 4048 m 
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obkľúčilo vyše 38 000 divákov. Najviac bodov v Taliansku nazbieral 

Jochen Hahn, hneď za ním sa zaradil Kiss a nasledoval Albacete.  

 

O dva týždne neskôr sa piloti rýchlych truckov stretli v Baskicku na 

Circuito de Navarra. Neďaleká malá dedinka Los Arcos sa zmenila na 

pútnické mesto a zaplavili ju hordy fanúšikov. Jazdci z ME ťahačov sú 

totiž neuveriteľne populárni u Španielov posadnutých motoristickým 

športom a minulú sezónu boli majstrovstvá Európy truckov 

najúspešnejším podujatím zo všetkých, čo sa konali na tomto 

pretekovom okruhu na severe krajiny. Najvyrovnanejšie výsledky 

dosiahol Kiss – skončil 4-krát druhý a vedie priebežnú tabuľku. Albacete 

si pripísal body za dve víťazstvá, 4. a 5. miesto, kým Hahn sa kvôli 

technickým problémom musel uskromniť a tešiť sa aspoň z jedného 

zlatého venca a dvoch štvrtých miest. Prekvapením španielskeho 

víkendu bola Steffi Halm: V prvých sobotňajších pretekoch skončila na 6. 

priečke a svoju formu potvrdila aj na druhý deň ďalším šiestym, resp. 

deviatym miestom.  

 

Poradie ME po 2 pretekoch 

1. Norbert Kiss (H), MAN – 87 

2. Antonio Albacete (E), MAN – 86 

3. Jochen Hahn (D), MAN – 69 

4. Adam Lacko (CZ), Freightliner – 63 

5. Markus Bösiger (CH), MAN – 63 

6. David Vršecký (CZ), Freightliner – 62 

7. René Reinert (D), MAN – 35 

8. Steffi Halm (D), MAN – 21 

9. Benedek Major (H), MAN – 16 

10. José Teodosio (P), Renault – 15 

Seriál pokračuje 21. a 22. júna pretekmi vo francúzskom Nogare.  

 

Na snímkach: 

ME truckov_1 – Typický obraz z úvodu sezóny: Štartové pole vedú trucky 

so siluetou leva v logu.  
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ME truckov_2 – Všetky stupne víťazov na prvých pretekoch sezóny v 

Misane obsadili jazdci štartujúci na vozidlách MAN: Vyhral J. Hahn pred 

A. Albacetem a M. Bösigerom (vpravo). 

 

ME truckov_3 – Líder aktuálnej tabuľky Norbert Kiss (Maďarsko, MAN).  

 

ME truckov_4.jpg – Trojnásobný európsky šampión Jochen Hahn bude 

mať ťažkú prácu s obhajovaním titulu.  

 

ME truckov_5.jpg – Vicemajster Antonio Albacete (MAN), za ním Adam 

Lacko (CZ, Freightliner). 

 

 

ME truckov_6 – Markus Bösiger a René Reinert na okruhu v Navarre. 

 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeci álnych prevodových zariadení.  

Spoločnosť MAN zamestnáva cel osvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


