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ME truckov: Víťazné ťaženie ťahačov MAN 

V Jarame sa predstavil už aj Frankie OXXO Truck Racing Team 

 

Tretie kolo tohtoročnej série ME ťahačov sa odohralo na 3850-metrovej trati v 

Jarame neďaleko Madridu. Je to jediný okruh, kde uvidia rýchle trucky v tejto 

sezóne dva razy – v kalendári má termín ešte aj na záver sezóny. Pre 

priaznivcov značky MAN bol však najzaujímavejší fakt, že v Španielsku došlo 

k netrpezlivo očakávanému debutu Frankie OXXO Truck Racing Teamu, ktorý 

kvôli meškaniu niektorých dodávateľov neštartoval v Istanbule ani v Misane. 

Týždeň pred ostrým štartom dvaja piloti tímu František Vojtíšek a Maďar 

Norbert Kiss konečne mohli otestovať úplne nové vozidlá MAN EVO 012/one na 

autodróme v Moste. Obaja boli s jazdnými vlastnosťami spokojní. Alexander 

Lvov (RUS) a tretí z truckov pripravovaných v dielňach v Jablonci nad Nisou sa 

pripoja k štartovému poľu zrejme v nasledujúcom kole ME.   

 

Počas španielskeho víkendu 9. a 10. júna sa predstavilo na štartovom rošte až 

24 truckov, doposiaľ najviac v sezóne 2012. Preteky sa totiž započítavali i do 

majstrovstiev Španielska, takže sa ich zúčastnilo až 10 krajanov európskeho 

vicemajstra Antonia Albaceteho (MAN). Zaujímavá bola štartová listina aj z 

hľadiska značiek: Polovica jazdcov štartovala na truckoch MAN. Samozrejme, 

najväčšie ambície z nich mal Jochen Hahn (D), ktorý vedie šampionát a Antonio 

Albacete, v priebežnom poradí druhý.  

 

Pri sobotňajších voľných tréningoch bol každý zvedavý, ako rýchle bude duo 

z tímu Frankie OXXO. Treba povedať, že z kola na kolo sa zlepšovali a 

napokon bol Kiss dokonca medzi desiatimi najrýchlejšími. Prvé preteky 

odštartovali pri 30-stupňovej teplote, ale na trati nebolo až tak horúco: Hahn 

vyhral štýlom štart-cieľ a jeho tempu stačil jedine Albacete. Za nimi so zhruba 

30-sekundovým odstupom skončili Markus Oestreich (D) a Markus Bösiger 

(CH) na Renaultoch. V nasledujúcich „hendikepových“ pretekoch, pri ktorých 

prvých osem jazdcov štartuje v obrátenom poradí, sa dostali do čela borci 

z druhého sledu a elitná skupina ich zozadu nekompromisne stíhala. Po 

kolíziách a odstúpení viacerých súperov (medzi nimi pre poruchu skončil 
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predčasne aj Hahn) v cieli odmávali najprv Albaceteho a 24 sekúnd po ňom 

prekvapujúco Miku Mäkinena (SF, MAN), resp. tesne za ním Davida Vršeckého 

(CZ, Freightliner). Lenže tri hodiny po pretekoch komisári vyvesili nové výsledky 

a v nich Albaceteho klesol o dve miesta, pretože údajne predbiehal pri 

vyvesenej žltej vlajke. Tým pádom Mäkinen vyhral svoje prvé preteky v 

európskom šampionáte! Ale aby to bolo ešte pestrejšie, na druhý deň oficiálni 

činovníci vyhlásili rozhodnutie komisárov za nesprávne a Albaceteho víťazstvo 

predsa len uznali... 

 

Nedeľa a prvé preteky dňa potvrdili dominantné postavenie jazdcov MAN. 

Okolo 10 000 fanúšikov na tribúnach drukovalo „svojmu“ Antoniovi, čo mu 

zrejme dodávalo energiu v tuhom súboji s troma Renaultmi tímu MKR. V cieli 

bolo poradie 1. Hahn, 2. Oestreich, 3. Albacete, 4. Adam Lacko (CZ) a 5. 

Bösiger. Mäkinen skončil siedmy a Kissov MAN prešiel cieľom na 8. pozícii, čo 

znamenalo prvé majstrovské body pre Frankie OXXO Truck Racing Team a 

súčasne najlepšiu pozíciiu na štarte záverečných pretekov víkendu. Túto 

výhodu však Maďar nevyužil – už v prvom kole ho viacerí súperi predbehli a 

neskôr odstúpil pre technickú poruchu. Medzitým prebiehal súboj o miesta na 

debni, v ktorom Albacete, Bösiger ani Hahn nedokázali predstihnúť Mäkinena, a 

tak Fín tentoraz naozaj dosiahol svoj prvý triumf v šampionáte. Frankie Vojtíšek 

(CZ) skončil na 10. mieste a napokon aj on si s novým truckom MAN pripísal 

prvý bod.  

 

Résumé z Jaramy: Jazdci, ktorí štartujú na ťahačoch MAN, stáli na stupňoch 

víťazov dovedna 8-krát (1. miesto 4x, 2. miesto 3x, 3. miesto 1x). Obhajca titulu 

Jochen Hahn si udržal mierne vedenie v priebežnom poradí pred Antoniom 

Albacetem. Premiéra tímu z Jablonca dopadla primerane okolnostiam – nedalo 

sa čakať, že prakticky „surové“ vozidlá budú hneď pri prvom štarte jazdiť na 

špičke. V kalendári ME však čaká ešte 8 podujatí a pre každého ostáva dosť 

priestoru ukázať svoje know-how. Najbližšie je na rade okruh Paul Armagnac 

(23. – 24. 6., Nogaro, Francúzsko).   

 

Poradie ME po 3 podujatiach               

1. Jochen Hahn (D), MAN – 150, 

2. Antonio Albacete (E), MAN – 142 

3. Markus Oestreich (D), Renault – 115 

4. Adam Lacko (CZ), Renault – 90 

5. David Vršecký (CZ), Freightliner – 76 

6. Markus Bösiger (CH), Renault – 66 
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7. Mika Mäkinen (SF), MAN – 56 

8. Dominique Lacheze (F), MAN – 35 

9. Anthony Janiec (F), Renault – 27 

10. Rene Reinert (D), MAN – 13 

 

4564 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 

http://www.man-mn.sk/

