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PRESS RELEASE 

 
Le Mans curse continues for Buggyra! 
 
Not even a digital virtual championship in truck racing could change the curse that  
Buggyra Zero Mileage Racing team has on a French circuit in Le Mans. Teo Calvet lost his victory 
due to the penalty, as Adam Lacko and Aliyyah Koloc struggled with technical issues  
 
First, there was David Vršecký’s horrific crash in 2011. Then, Adam Lacko lost his chance to defend 
his European champion title in 2018. And now, the Buggyra Zero Mileage Racing team struggled 
also during the virtual truck race that took place last weekend. However, the team was not too far 
away from finally breaking the curse, as a talented Téo Calvet managed to win Race 2 ahead of 
Norbert Kiss. 
 
“I’m so excited! Once again, I’ve managed to finish ahead of malicious Kiss! And now it’s even 
better, because I’ve managed to win, and my home race! Even though just virtually,” said the 
excited young Buggyra driver. 
 
However, that did not last long. Soon after the race, a race director announced a 30-second penalty 
for Calvet following an accident with another driver. The French dropped to the 4th place. 
 
But he was not the only one, as Adam Lacko and Aliyyah Koloc struggled as well. After a very 
promising start of the first race, both drivers hit technical issues with the internet connection and 
dropped out of the race. Even though Adam was trying to reconnect, so he could fight at least for 
the 8th place, that would put him on pole position for the second race, he was unsuccessful. 
 
Yet, Adam Lacko managed to find some positives about his race. 
 
“After I returned to the race, I had a chance to drive behind Kiss and Lenz and to watch their driving 
styles. It was clear they weren’t too worried about the track limits, while I was always trying to be 
very strict and respect track limits as much as possible. That’s probably why I was never able to 
catch up with them.” 
 
And Aliyyah Koloc also found some positives. 
 
“I was able to beat Adam twice! First, in the qualifying where I was faster by at least 2 seconds, and 
then in the final race, where I finished 2 places ahead of Adam.” 
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In just 14 days, the drivers will take part in the final FIA ETRC Digital race at Jarama, Spain. There, 
Téo Calvet is going to fight for the 3rd place overall in the championship. The race will be once again 
broadcasted on a Czech TV channel Sport 5 and also online.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Prokletí Buggyry v Le Mans pokračuje! 
 
Ani digitální šampionát v trucích neprolomil prokletí Buggyra Zero Mileage Racing ve 
francouzském Le Mans. Teo Calvet díky penalizaci přišel o vítězství v závodě, Adam Lacko a 
Aliyyah Koloc bojovali s technickými problémy.  
 
Po strašlivé nehodě Davida Vršeckého v roce 2011 a Lackově definitivní ztrátě obhajoby titulu 
Evropského šampióna v roce 2018 se týmu Buggyra Zero Mileage Racing nedařilo ani při virtuálním 
truckovém klání o uplynulém víkendu. Přitom to už vypadalo, že prokletí bylo prolomeno. Ve 
druhém závodě protnul na prvním místě cílovou pásku talentovaný Téo Calvet před dotírajícím 
Norbertem Kissem.  
 
„Jsem nadšený! Už po několikáté se mi podařilo dojet před zákeřným Kissem. Je to ještě o kus lepší, 
že se mi tím podařilo vyhrát, ač na virtuální, ale domácí francouzské půdě!“ neskrýval nadšení 
mladý pilot Buggyry. Avšak neradoval se dlouho. Po dojetí přišla od ředitelství závodu 30sekundová 
penalizace za kontakt s jiným jezdcem a Calvet se rázem ocitl až na 4. pozici. 
 
Problémy se nevyhnuly ani dvojici Adam Lacko a Aliyyah Koloc. V nadějně rozjetém prvním závodě 
došlo k technickým potížím a oba doslova vypadli ze závodu. Způsobila to ztráta internetového 
připojení. I když se Adam pokoušel do závodu vrátit, aby bojoval aspoň o 8. místo, zaručující start 
do druhého závodu z první pozice, bylo jeho snažení neúspěšné.  
 
Adam Lacko si přes všechny komplikace našel pozitiva: „Po mém návratu do závodu jsem měl 
možnost jet za Kissem a Lenzem a okoukat od nich jejich styl jízdy. Bylo vidět, že si s tím nedělají 
hlavu a značně si zkracují trať v zatáčkách. Já jsem se vždy snažil jezdit poctivě a to je asi ten důvod, 
proč jsem je nikdy nemohl dohnat.“. 
 
Klady našla i jediná truckerka ve startovním poli Aliyyah Koloc: „Podařilo se mi 2x porazit Adama! 
Poprvé v kvalifikaci, kdy jsem byla skoro o 2 sekundy rychlejší a podruhé v posledním závodě, kdy 
jsem dojela o 2 pozice výše než Adam.“.  
 
Již za 14 dní čeká jezdce poslední podnik FIA ETRC digital a to na virtuální trati španělské Jaramy, 
kde bude Téo Calvet útočit na celkovou 3. pozici v hodnocení šampionátu. Opět bude možné závod 
sledovat na televizním kanálu Sport 5 nebo na internetu.  
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