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PRESS RELEASE 

 
Lacko shines at Most after a year again, youngsters Téo and Aliyyah 
joined him on the podium 
 
After an 11-month break, the massive diesel power units of racing trucks came to 
life again. And the Buggyra Zero Mileage Racing team takes four podiums. 
 
Saturday 
It all started in a perfect way in qualifying already, when Téo Calvet set a time 2:02:9. Yet, despite 
such a great performance, it was good enough for only 8th place overall, but also a pole position in 
the Grammar Cup. Adam Lacko went a bit faster with 2:01:7 and he grabbed 4th place on the grid. 
For Aliyyah Koloc, it was her first-ever qualifying in the truck championship. She set the 15th fastest 
lap overall and 7th in the Grammar Cup.  
 
“It’s really unbelievable how everybody is getting faster and faster. It’s not so long ago when Téo 
would have won the super pole with such time. And today, it’s only 8th place. It’s always been the 
case that anybody out of TOP 5 could have won, but today it seems like it’s going to be the TOP 10. 
It’s very tight,” said Adam Lacko, the European champion from 2017. 
 
The first Saturday race was halted in Lap 2 with a red flag. Unfortunately, that meant bad news for 
the Buggyra Zero Mileage Racing. First, Adam Lacko managed to gain one place at the start, but the 
restart had him dropped back to 4th place. And then, Téo Calvet had an even bigger issue as race 
stewards found a puncture on his rear axle and he was forced to pits to fix it. Up to that point, he 
was the fastest driver in the Grammer Cup, but after this moment, his race was lost. After the 
restart, Adam could not improve, and he finished in 4th position. But there was also Aliyyah Koloc, 
who gave the team a big reason to smile. She finished 8th in her first race and 2nd in the Grammar 
Cup. And thanks to that 8th position, she got a pole position for Saturday’s second race. 
 
“I’m incredibly happy, but also incredibly nervous. It’s pretty crazy that I’m going to start from pole 
position in my 2nd ever race, but it’s real,” shared Aliyyah her feelings after the race. 
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Aliyyah had a great start. While she lost a place in Turn 1, she did not give up, kept fighting and 
defending hard. In the second half of the lap, she wanted to let her faster teammate Adam Lacko 
through, but that turned to be a mistake. He was quickly followed by a train of other drivers and 
Aliyyah found herself in the middle of it. And it got worse, as following a couple of contacts, her left 
front tyre had a defect and the youngest driver in the series history had to retire. Meanwhile, Adam 
used the opportunity when René Reinert made a mistake and he moved into the 1st place. Despite 
Sascha Lenz and Nobert Kiss keeping the Czech driver busy, Lacko did well and delighted fans saw 
him taking his 1st win of the season. Téo Calvet also added a great result. After starting from the 
last place, he managed to take 11th position in the end and finished 4th in the Grammar Cup. 
 
“It’s always great to win, especially on home soil and at the beginning of the season. Indeed I didn’t 
have any rest at all, because of Sascha and Norbert, but I managed to defend it and the first win is 
at home. Tomorrow, there will be two more races, so let’s wait and see,” said Lacko. 

 
 
Sunday 
Sunday’s programme of the opening round of the European Truck Racing Championship at Most 
was affected by rain, but after long waiting, fans had a chance to see some racing. 
 
“I’m glad that we were able to do at least that one race, because for a while, it looked like it’s going 
to be just like last year. This way, we were able to give the fans at least something, after they spent 
the day in wet conditions. And I think we really delivered, despite all the restrictions. I was able to 
finish 1st and 4th yesterday, and then add one more podium today, with a 2nd place finish, and I’m 
really happy about that. It’s just a shame that we did only 9 laps after the restart. I caught up with 
Sascha by the end of the race, and if we had two more laps, maybe I would have got in front of him. 
But still, a great result. And of course, Téo, who finished 1st in the Grammar Cup, and he takes a 
victory on his first-ever race weekend in the ETRC. So, we take a lot of points for the drivers’ and 
constructors’ standings,” said Adam Lacko after the opening round of the 2020 season. 
 
The Sunday’s weather was a completely new challenge for Téo, and Aliyyah as both Buggyra Zero 
Mileage Racing team rookies had only tested on the wet track before. 
 
“It was actually my first-ever wet race. Yeah, it was a bit more difficult, but I don’t think it was that 
bad that the race had to be stopped. Anyway, once we were able to run again, I was just trying to 
finish the race, to avoid silly mistakes and in the end, it’s a victory in my category and 7th place 
overall, so I’m definitely happy with the result,” said a 20-year-old Téo Calvet about his first win. 
 
Also, for Aliyyah it was a weekend full of success and new experience. 
 
“My first race weekend was very challenging, but I’m really happy. I’ve had my first pole position, 
my first wet race, first DNF and most importantly, my first podium and my first trophy. I leave with 
a lot of new experiences and I can’t wait for the next race,” said excited 16-year-old Aliyyah. 
 
After the first race weekend, the Buggyra Zero Mileage Racing drivers hold 3rd, 4th and 5th places in 
the overall championship standings of their categories. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Lacko po roce v Mostě opět zářil, Mladíci Téo a Aliyyah ho doplnili na 
podiu. 
 
Po jedenácti měsíční pauze opět ožily mohutné dieselové agregáty závodních 
tahačů. Tým Buggyra Zero Mileage Racing čtyřikrát na bedně. 
 
Sobota: 
Hned kvalifikace přinesla výborný výsledek v podání Téo Calveta, který zajel čas 2:02:9, i takto skvělý 
výkon však mladičkému Francouzovi stačil „pouze“ na osmé místo v celkově, v hodnocení Grammer 
cupu byl však Téo opět nejrychlejší. Adam Lacko se kvalifikoval na místě čtvrtém s časem 2:01:7 a 
Aliyyah Koloc ve své vůbec první truckové kvalifikaci skončila v Grammer Cupu sedmá, celkově pak 
patnáctá.  
„Je to opravdu až neuvěřitelné, jak všichni zrychlují, není to tak dávno, co by Téo s takovýmto časem 
super pole s přehledem vyhrál a dnes je z toho jen osmé místo. Vždycky se říkalo, že z první pětky může 
vyhrát kdokoliv, ale začíná to vypadat, že to bude spíš z první desítky, jak těsně jsou všichni za sebou 
naskládaní,“ komentoval výsledek sobotní kvalifikace, mistr Evropy z roku 2017, Adam Lacko.  
 
První sobotní závod poznamenala hned v druhém kole červená vlajka, to pro Buggyra Zero Mileage 
Racing tým bohužel znamenalo hned dvě špatné zprávy, Adam Lacko, který se hned na startu posunul o 
příčku vpřed, se při restartu vrací zpátky na 4. místo, ovšem horší situace nastala u Téo Calveta, u 
kterého komisaři objevili defekt na zadní nápravě a zakázali mu bez výměny v závodě pokračovat. Pro 
dosud nejrychlejšího jezdce Grammer Cupu tak byl závod ztracen. Po restartu už Adam další pozice 
nezvládl vybojovat a dojel tak čtvrtý. O zvednutí nálady se však postarala Aliyyah Koloc, která si ve svém 
prvním truckovém závodě dojela pro stříbro v hodnocení Grammer cupu a celkově vybojovala 8. příčku, 
což znamenalo, že do druhého ze sobotních závodů bude startovat z pole position. „Mám ohromnou 
radost, ale jsem taky dost nervózní, je to dost šílené, že budu svůj druhý závod vůbec startovat z pole 
position, ale opravdu to tak je,“ popsala svoje pocity Aliyyah. 

 
Start se Aliyyah povedl na výbornou, v první zatáčce sice ztratila jednu pozici, nicméně se nevzdala a dál 
bojovala a bránila přicházející útoky, v druhé polovině kola před sebe pouštěla rychlejšího týmového 
kolegu Adama Lacka, což se jí nakonec stalo osudným, jelikož s Adamem se otevřenými dveřmi 
protáhnul i vláček několika dalších jezdců, Aliyyah se tak dostala do chumlu, kde následnou strkanici 
nepřežila její levá přední guma a nejmladší závodnice v historii šampionátu tak byla nucena ze závodu 
odstoupit. Adam mezitím získal po chybě Reného Reinerta první příčku, kterou i přes neustálé útoky 
Saschy Lenze a Norberta Kisse, k radosti přítomných diváků ubránil a dojel si tak pro první zlato sezóny. 
K Adamovu skvělému výkonu se se svojí skvělou jízdou přidal i Téo Calvet který se z posledního místa 
probojoval na 11. příčku celkově a velmi pěkné 4. místo v Grammer cupu. 
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„Je to vždycky skvělé vyhrát obzvlášť takhle na domácí půdě hned na úvod sezóny. Je pravda, že jsem si 
ani na vteřinu neodpočinul, kvůli útokům Saschi a Norberta, ale nakonec se mi je všechny podařilo 
odrazit a první vítězství je v kapse. Zítra nás čekají další dva závody, tak se nechme překvapit, snad se 
zadaří také,“ radoval se vítězný Lacko. 
 
 

 
Neděle: 
Nedělní závody evropského šampionátu okruhových tahačů na Mosteckém autodromu i letos 
poznamenal déšť, po dlouhém čekání se však k velké radosti všech přeci jen závodilo. „Jsem rád, že 
jsme dnes mohli odjet alespoň ten jeden závod, jelikož to chvíli vypadalo, že se bude opakovat 
situace z minulého roku. Takhle jsme se mohli alespoň fanouškům, kteří přišli a mokli tu, odvděčit 
za jejich přízeň. Což si myslím, že se nám opravdu povedlo, přes všechny omezení, co jsme museli 
řešit, se nám dařilo velmi dobře. Já sám si odvážím ze včerejška první a čtvrté místo, dnešní jediný 
závod opět bedna, tentokrát druhé místo z čehož mám nesmírnou radost. Je trochu škoda, že jsme 
po restartu jeli jen 9 kol, Saschu jsem na konci celkem dotáhnul a kdyby tam byly ty dvě kola navíc, 
tak bych možná měl šanci se dostat před něj, ale i tak si myslím, že je to super výsledek. A pak 
samozřejmě Téo, který dnes zajel první místo v Grammer cupu a stojí tak na nejvyšším stupni hned 
během svého prvního závodního víkendu v ETRC. Takže bodů si jak v jezdcích, tak v konstruktérech 
z Mostu odvážíme poměrně hodně,“ shrnul první závodní víkend v sezóně 2020, Adam Lacko.  
 
Pro Téa s Aliyyah bylo nedělní počasí novou výzvou, oba nováčci Buggyra Zero Mileage Racing týmu 
totiž na mokru zatím jen testovali. „Byl to pro mě vlastně můj vůbec první závod na mokru, ano bylo 
to trochu obtížnější, ale nemyslím si, že až natolik, aby se závod musel přerušit. Každopádně když 
jsme konečně mohli pokračovat, tak jsem jel na jistotu, vyvaroval se zbytečných chyb a nakonec je 
z toho vítězství v mojí kategorii a celkově jsem sedmý, takže s výsledkem jsem určitě spokojený,“ 
dodal ke svému prvnímu vítězství pro Buggyru 20letý Téo Calvet. I pro Aliyyah to byl víkend plný 
prvenství a nových zkušeností. „Můj první závodní víkend byl velmi náročný, ale jsem nadmíru 
spokojená, mám za sebou první pole position, první závod na mokru, i první nedokončený, ale 
samozřejmě největší radost mám ze svého prvního pódia a trofeje. Odvážím si spoustu nových 
zkušeností a už se těším na svůj další závod,“ s nadšením komentovala šestnáctiletá Aliyyah. 
Po prvním závodním víkendu jsou tak jezdci Buggyra Zero Mileage Racing týmu na třetím, čtvrtém a 
pátém místě v celkovém hodnocení svých kategorií. 
 
 

 
 
 


