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Začal sa druhý polčas ME truckov 

 

V polovici júla počas víkendu na Nürburgingu (za účasti okolo 180 000 

divákov!) sa majstrovstvá Európy ťahačov prehupli do druhého polčasu. 

Tímy, ktoré nevynechali ani jeden štart, majú za sebou 6 zo série 11 

podujatí, a to znamená, že už absolvovali 24 samostatne klasifikovaných 

pretekov (vždy 2 v sobotu a 2 v nedeľu).  

 

Doposiaľ bodovalo 22 jazdcov, boj o titul sa však v tejto fáze sezóny 

zúžil na hŕstku najlepších a na ich čele sú dvaja najväčší favoriti: Prvým 

je Jochen Hahn z Nemecka, druhým Španiel Antonio Albacete, obaja na 

ťahačoch MAN. Samozrejme, ešte sa v šampionáte môže všeličo udiať, 

ale faktom je, že obhajca titulu Hahn a vicemajster Albacete sa pos tupne 

odtrhli od zvyšku štartového poľa a odstup od najbližších súperov si 

zväčšili na takmer 100 bodov. Obaja lídri šampionátu na výborne 

pripravených truckoch MAN TGS s motormi, ktoré ladia špecialisti z 

norimberského závodu MAN, dominujú od prvých pretekov. A to je veľmi 

sľubné. 

 

Doterajší priebeh sezóny priniesol množstvo zaujímavých, často tvrdých 

súbojov i prekvapení. V prvej desiatke, ba aj na stupňoch víťazov, sa 

objavili aj piloti, ktorí v minulosti bodovali len zriedka (napríklad Fín Mika 

Mäkinen, MAN), po rokoch štartovú listinu ME truckov ozdobila žena – a 

už aj získala prvé majstrovské body. K prekvapeniam patrí i víťazstvo 

Maďara Norberta Kissa (MAN) v záverečných pretekoch na piatom 

podujatí série v anglickom Doningtone. Jeho kolegovia Frankie Vojtíšek 

(CZ, MAN) ani Alexander Lvov (RUS, MAN), ďalší dvaja piloti nového 

medzinárodného tímu Frankie Oxxo Truck Racing Team, ktorý 

v Nemecku prvýkrát štartoval v kompletnej zostave, zatiaľ nedosiahli 

výraznejšie výsledky. 
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Séria pokračuje v Rusku na okruhu pri meste Smolensk (28. – 29. júla). 

Potom bude mesačná prestávka a po nej nasleduje pretekový víkend 1. 

– 2. septembra na autodróme v Moste (ČR).    

 

Poradie ME po 6 pretekoch 

1. Jochen Hahn (D), MAN – 281 

2. Antonio Albacete (E), MAN – 274 

3. Adam Lacko (CZ), Renault – 183 

4. Markus Oestreich (D), Renault – 183    

5. David Vršecký (CZ), Freightliner – 159    

6. Markus Bösiger (CH), Renault – 132    

7. Mika Mäkinen (SF), MAN – 100 

8. Dominique Lacheze (F), MAN – 87    

9. Anthony Janiec (F), Renault – 76    

 

1999 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 p rogram 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 sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  

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

