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PRESS RELEASE 
 

Victorious Aliyyah rewrites history again, Calvet leads the French 
championship 
 
A busy racing schedule continued for the Buggyra Zero Mileage Racing team with the French 
Truck Racing championship at Nogaro. There were plenty of podiums, but one of them was really 
special. 
 
While Buggyra entered all its drivers, only Téo Calvet and Aliyyah Koloc counted as full entries, 
eligible to score points in the French championship. And both Buggyra rookies did such an excellent 
job, that the team was even running out of space for trophies. Aliyyah took 4 wins as the best 
woman in the championship and 3 wins and one 2nd place in the Junior trophy. But the 16-year-old 
Aliyyah also took the 3rd place overall in the opening race. Meanwhile, Téo Calvet was collecting 
valuable points. He won the first race of the weekend, then he finished 4th and then added a 
podium with 3rd place finish in Sunday’s first race. 
 
But the most important moment of the weekend came in Race 4. Téo Calvet was one of the victims 
of first-lap accidents, thanks to great work by the mechanics, he made it back on the track for the 
restart of the race. And while the young French was making his way through the field, those in the 
lead were rewriting the history books. Adam Lacko got into the lead of the race, followed by 
Aliyyah Koloc, who did a great job defending from her competitors. “I’m so happy. I was able to 
keep the 2nd place after the start, and then I just tried to build some gap. I had to defend a lot at 
the beginning, but I was able to hold on to the 2nd place position,” said Aliyyah Koloc after the Race 
4. Meanwhile, Téo Calvet managed to get into the 6th place, while Adam Lacko took his second win 
of the weekend. And the Buggyra did not celebrate just a 1-2 finish, but as Adam was not eligible 
for the French championship, it was Aliyyah who scored the victory in the series. All that during her 
just 2nd race weekend ever and she has become the youngest ever winner in the truck racing 
history. That is a title that previously belonged to her teammate Téo Calvet. “It’s really amazing 
that Alliyyah has managed to win on her 2nd race weekend! Of course, I lost that youngest ever 
winner title, but in this case, I’m glad to lose it! Aliyyah definitely deserves it, she’s done an 
amazing job,” said Téo about Aliyyah’s victory. 
 
“We did really well here. Just look at all those trophies, I think there are like 15 of them. Aliyyah 
also adds a new triumph, while Téo leads the French championship. I’m not eligible for points here, 
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so we use this opportunity to test some new components in a race. And, considering that I won 
qualifying and both races, I think we’re going in the right direction,” said Adam Lacko. 
“The race starts are pretty wild here. Almost like some of the drivers in the back weren’t thinking 
and they’re going into situations that simply can’t end well. But that is still a valuable experience to 
us, and I believe it can help us in the European championship,” added Lacko. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Aliyyah svojí výhrou opět přepisuje historii, Calvet vede francouzský 
šampionát 
  
Závodní tažení týmu Buggyra Zero MIleage Racing pokračovalo i tento víkend podnikem 
francouzského truckového šampionátu v Nogaru. O pódiová umístění nebyla nouze, jedno však 
mělo speciální význam. 
 
Buggyra v Nogaru nasadila všechny své jezdce, bodového hodnocení francouzského šampionátu se 
však účastnili pouze Téo Calvet a Aliyyah Koloc. Oba nováčci v barvách Buggyry si vedli na výbornou 
a prostor vyhrazený pro vyhrané trofeje s postupujícím víkendem přestával stačit. Aliyyah si na své 
konto připsala 4x zlato za nejlepší ženu v šampionátu, tři zlaté a jedno stříbrné umístění mezi 
nováčky. Nezůstalo však jen u úspěchů v rámci kategorie a 16telá Aliyyah tak hned v prvním závodě 
získala třetí příčku celkově. Téo Calvet mezitím sbíral drahocenné body do celkového hodnocení 
šampionátu. První závod vyhrál, ve druhém skončil těsně čtvrtý a v nedělním prvním závodě 
dokončil na třetím místě. 
 
Zlatým vrcholem víkendu se nakonec stal čtvrtý závod. Téo Calvet sice byl při prvním startu obětí 
jedné z mnoha bouraček, díky rychlé práci mechaniků, se však mohl do závodu vrátit při následném 
restartu. Zatímco se mladý Francouz probojovával z chvostu pole, na jeho začátku se přepisovala 
historie. Vedení se ujal Adam Lacko, hned za ním druhá Aliyyah Koloc, bezchybně odrážela útoky 
dorážejících soupeřů. „Mám obrovskou radost, po startu jsem udržela druhou příčku a následně 
jsem se snažila vybudovat si náskok, ze začátku jsem musela dost bránit, ale nakonec jsem to vše 
ustála a pozici udržela,“ popsala svůj čtvrtý závod Aliyyah Koloc. Téo Calvet se nakonec probojoval 
až na 6. místo a Adam Lacko si suverénně dojel pro druhé zlato tento víkend. Buggyra tak slavila 
nejen double, ale jelikož Adam jel mimo francouzský šampionát, dojela Aliyyah na prvním místě v 
rámci této soutěže a stala se tak během svého druhého závodního víkendu, nejmladším vítězem 
truckových závodů v historii. Převzala titul, který dosud držel její týmový kolega Téo Calvet. „Je to 
opravdu úžasně, že Aliyyah dokázala vyhrát hned při svém druhém závodním víkendu, samozřejmě 
jsem tím přišel o ten úspěch, že jsem byl nejmladším vítězem, ale v tomto případě rád „prohraju“, 
Aliyyah si tento titul naprosto zaslouží, předvedla totiž opravdu skvělý výkon,“ gratuloval Téo 
Aliyyah k výhře. 
 
„Dařilo se nám zde opravdu dobře, ostatně stačí se podívat na všechny ty trofeje, kterých je snad 
patnáct, a je to jasné. Aliyyah si odváží nový triumf, Téo zase vede v celkovém pořadí ve 
francouzském šampionátu. Já zde jedu mimo body, takže tuto příležitost využíváme k testování 
nových komponentů v závodním režimu. Jelikož se mi dnes podařilo vyhrát jak kvalifikaci, tak oba 
závody, tak bych řekl, že jdeme správným směrem,“ komentoval druhý závodní víkend sezóny 2020, 
Adam Lacko.  
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„Starty jsou zde dost divoké, skoro jak kdyby někteří jezdci vzadu nepřemýšleli, a ženou se do 
situací které nemohou dopadnout jinak než kolizí, jsou to pro nás ale další cenné zkušenosti, které 
věřím, že nám pomůžou i při závodech evropského šampionátu,“ dodal Lacko. 
 
 
 
 

 
 
 


