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PRESS RELEASE

Two victories for Lacko, another double for Buggyra
The truck season for the Buggyra Zero Mileage Racing team continued at Jarama, Spain. And
despite the COVID restrictions, it was a highly successful race weekend.
“Finally, the long-awaited race weekend at Jarama is here. It’s a very emotional place for me. The
circuit goes up and down, and you can feel the Formula 1 history around here, so I’m really excited.
I think that Antonio Albacete is going to be my biggest competitor, but I hope that I’m going to
continue my successful form from Zolder and that I’m going to beat him. The atmosphere here is
great despite all the COVID restrictions, so while there are less fans than usual, you can still sense
their support and it motivates us to be even better,” said Adam Lacko.
“In a free practice session, I was faster than last year by half a second, so I’m definitely happy. Téo
and Aliyyah are having their debut here, but despite that, they had some solid lap times, so it looks
like we’re going to have a good weekend here this year as well,” added Lacko, who won his 2017
European championship title in Jarama.
“It’s my first time here in Jarama and I like the circuit. It’s very difficult, but I think that it suits me.
In the free practice sessions and in qualifying, I managed to take 2nd place right behind Adam,
which makes me really happy,” described Téo Calvet the beginning of his race weekend.
These results put Buggyra in the first row, with Aliyyah Koloc starting from 5th place.
“I didn’t have the best start. I lost a position in the first corner, but then I managed to stay with the
driver ahead and I grabbed the 5th place back,” described Aliyyah Koloc her Jarama debut.
On the other hand, Adam Lacko had a great race start.
“I managed to pull away from the others at the start. With Téo starting in the 2nd place, I knew that
I didn’t have to wonder about how we all can make it through Turn 1 and then I was just
maintaining the gap,” said Lacko about the beginning of the race.
“I’m happy with the way the first race went. I had some great battles with Antonio, but I managed
to stay in 2nd place and the Buggyra team could celebrate another double for the team, as Adam
and I finished in the 1st and 2nd places,” said Téo Calvet.
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The reverse grid meant that Adam and Téo had to start from 4th row, with Aliyyah Koloc being the
lead Buggyra.
“I had a really good start into Race 2. I was gaining on the drivers ahead, but then I was a bit too
optimistic going into the Turn 1 and lost a couple of places. However, I gained some positions back
and finished in the 5th place, and I’m really happy about that,” said Aliyyah Koloc about her 2nd
race at Jarama.
“The race weekend went really well for us and we’re leaving with two victories. The Race 2 was a
bit more difficult because I had to start from the back and the Turn 1 was messy, but I managed to
avoid everything. Then, after 8 laps, I got ahead of Recuenco who was leading the race and I took
my 2nd win here at Jarama. So, I’m really happy,” added Adam Lacko.
But Téo Calvet got involved in Turn 1 accidents and he dropped to the last place.
“I had started battling very hard to get back to the front. I managed to cross the finish line in 4th
place, which means more valuable experience for the following races, so I’m really happy about it,”
said Téo Calvet.
The next race weekend for Buggyra Zero Mileage Racing is scheduled for October 17 – 18 and is set
to take place at Hungaroring in Hungary.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Dvě vítězství pro Lacka a další double pro Buggyru
Trucková sezóna týmu Buggyra Zero Mileage Racing pokračovala na okruhu ve španělské Jaramě.
I přes covidová omezení se jednalo o velmi úspěšný závodní víkend.
„Konečně jsme se dočkali a po roce jsme opět v Jaramě, je to tady pro mě taková srdcovka, jak se
okruh vlní nahoru a dolů a stále je tady cítit historie formule 1, takže já se opravdu těším. Za
největšího konkurenta považuji Antonia Albaceteho. Doufám, že se mi bude dařit stejně jako v
Zolderu a podaří se mi ho porazit. Atmosféra je tady navzdory covidu pořád skvělá, a i přes menší
počet diváků je stále cítit jejich podpora což nás motivuje ještě k lepším výkonům,“ potvrdil Adam
Lacko.
„V měřáku se mi povedlo zajet ještě o půl vteřiny rychlejší čas než minulý rok, takže za mě určitě
spokojenost, Téo s Aliyyah startují poprvé, i na takhle těžkém okruhu zajíždějí skvělé časy, takže to
vypadá že se nám zde bude dařit i letos,“ dodal Lacko, který právě v Jaramě v roce 2017 vybojoval
svůj titul mistra Evropy.
„V Jaramě jedu poprvé a zdejší trať se mi opravdu líbí, je hodně těžká, ale řekl bych že mi sedla. V
trénincích a následně kvalifikaci se mi podařilo vyjet si druhé místo hned za Adamem, z čehož mám
opravdu radost,“ popsal začátek svého závodního víkendu devatenáctiletý Téo Calvet.
Na startovním roštu úvodního závodu tak Buggyra obsadila první řadu. 5. místo brala Aliyyah Koloc.
„Start se mi úplně nepovedl, takže jsem v první zatáčce jednu pozici ztratila, podařilo se mi však s
jezdcem přede mnou udržet tempo, a nakonec i vybojovat pátou příčku zpět,“ popsala Aliyyah
Koloc svou premiéru v Jaramě. Naopak start se povedl Adamovi Lackovi. „Na začátku se mi podařilo
ostatním trochu poodjet, tím, že Téo startoval z druhé pozice, tak jsem se nemusel strachovat, jak
se do první zatáčky naskládáme a zbytek závodu jsem si už jen udržoval náskok,“ komentoval
průběh prvního závodu jeho vítěz Adam Lacko.
„S prvním závodem jsem spokojený, v průběhu jsem absolvoval několik super soubojů s Antoniem,
ale nakonec se mi podařilo své postavení ubránit a k radosti celého týmu jsme s Adamem vybojovali
další double pro Buggyru,“ radoval se z výsledku Téo Calvet.
Reverse grid druhého závodu znamenal, že Adam s Téem startovali ze čtvrté řady a tři buggyry
vedla Aliyyah Koloc. „Start druhého závodu se mi opravdu povedl a získávala jsem na jezdce před
sebou, pak jsem ale byla trochu optimistická do první zatáčky a několik příček ztratila. Povedlo se
mi však probojovat se zase o pár pozic zpět a závod jsem dokončila opět na pátém místě s čímž
jsem opravdu spokojená,“ okomentovala svůj druhý závod v Jaramě, Aliyyah Koloc.
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„Závodní víkend se nám opravdu vydařil, odvážíme si dvě první místa. Druhý závod byl teda trochu
těžší, jelikož jsem startoval zezadu a v první zatáčce byla velká tlačenice, ale projel jsem to bez
úhony, a po nějakých osmi kolech se mi podařilo předjet i prvního Recuenca a dojet si tak pro druhé
první místo zde v Jaramě, takže já jsem určitě spokojený,“ dodal k druhému závodu Adam Lacko.
Pro Téo Calveta nezačal druhý závod úplně šťastně, kvůli tlačenici v první zatáčce se propadl až na
poslední místo. „Musel jsem tak začít hodně bojovat abych se dostal dopředu, nakonec se mi
podařilo projet cílem na čtvrtém místě, a hlavně získat cenné zkušenosti do dalších závodů, takže
spokojenost,“ Dodal Téo Calvet v cíli.
Další závodní víkend týmu Buggyra Zero Mileage Racing se uskuteční na maďarském Hungaroringu
17.-18. října.
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