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PRESS RELEASE

Experience Versus Go-Ahead Youth
Over the coming weekend the Czech Truck Prix in Most will open the European Truck Racing
Championship. Our team, this year under the name of Buggyra Zero Mileage Racing, will cover
the whole championship with three racing specials, and a team of racing pilots combining
experience and go-ahead youth.
Successful Preparation
As stated by the team management at the pre-start press conference, held at the team base by the
AIRCRAFT rest, the preparatory stage was extremely successful. While Aliyyah Koloc literally
“picked” all victories at Grobnik, Croatia, her sister Yasmeen collected podium ranks at Slovakia
Ring over the weekend, in addition controlling the endurance race together with Téo Calvet. Before
that the young man from France had ranked third in the virtual championship ETRC Digital. “I am
especially happy that despite all those corona virus problems we have managed keeping the team
in the “operational” temperature, while the “experienced” section, including David Vršecký, Tomáš
Enge and Jarek Janiš, systematically and successfully loaded all members of the Buggyra Academy
with enough work. As there were no live races for nearly a year, this is an extraordinary
achievement. Adam is obviously experienced enough to duly prepare for racing by himself,“ stated
Martin Koloc, the team owner. “The correct atmosphere governs the team where everybody knows
where his or her place is. Aliyyah, after the Grobnik success, did want to race in Slovakia, but finally
accepted, without the slightest opposition, David´s decision that it was not good to change a big
vehicle for a small one a single week before Most and only travelled to Slovakia Ring to cheer for
the rest of the team.“
Point over Platinum
The hottest favourite of this year´s Covid-19-restricted European Championship is Adam Lacko, who
will introduce a new racing special, Buggyra DV50. “Three days before the championship opening
we do not in fact know yet how many racing weekends it will consist of. What is sure is Most, Le
Mans, and Misano, and the other three weekends are yet to be decided about.
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However nonsensical this may sound, this will be one of the hardest championships in history, at
least from my point of view. Due to the small number of races, a single mistake can equal lost
chances for the champion title. And a score point will be valued not in gold, but in platinum. Tactics
will prevail over racing,” guesses the 2017 champion, openly expressing his satisfaction with the
technology in one breath. “My impression of my truck is very good, I will see how quick our
competitors will be. There is little information known about Jochen, and Antonio has arrived at
Nogaro with a new racing special. His lap times are nothing special but he is a triple European
champion who can sell his vast experience. Norbert Kiss is a big dark horse.“
Good Luck Comes to Fast and Brave
In the Constructors´ Cup Adam will team with Téo Calvet (VK50) and does not hide the highest
ambition. “Téo is a very skilful young man who races with his head, despite his youth. He is up to
riding around the fifth rank, and can think high in the handicap races.” The follower of the Calvet
racing family, who, together with Aliyyah Koloc, will participate in both the European and the
French championship, denies the slightest pressure. “I am part of an excellent team, all works and
so I feel no tension whatsoever. Testing was up to my expectations, and the data are very
favourable. But the battle will be hard, with four European champions participating, Hahn,
Albacete, Kiss, Lacko. I expect hard struggle for every score point with the good luck on the side of
the fast and the brave.“
Baptism of Fire
In Most the truck racing premiere awaits the youngest and the quickest female in the truck racing
history, Aliyyah Koloc, who will drive an AK50 racing special. “So far so good, when I remember how
before my first race my heartbeat soared to around 220/minute, I must admire Aliyyah. I expect to
be more nervous than her,“ says her mentor, David Vršecký, double champion of the Old
Continent. “In her case the strategy is clear, there is no hurry. Although Aliyyah has tested a lot in
Most, with very decent lap times, this weekend will be about a pack of pilots who will respect
nobody. In a word, baptism of fire.“
The main heroin, holder of world speed records for passing and fixed start five hundred, stays calm.
“I am not very familiar with statistics, but I think there are not many female pilots in the world
surrounded with personalities like I am. My father, David, Tomáš, Jarek, Robin... My role is quite
simple. To drive the best I can, and not to think of the result,“ said Aliyyah, laughing.
Covid Restriction
“We fully respect the hygienic rules established by the Czech Republic, the fans will unfortunately
have limited freedom of movement in comparison to past seasons, but we have prepared sectors
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on the audience slope, and we are glad that the races will at least take place after all. The paddock
will only be accessible to the pilots, their teams, FIA delegates, commissioners and the necessary
personnel. The conditions change every day, test rules are modified, the zones, with the main aim
to assure safety and health protection to the visitors. In addition to the race trucks they will also
see complementary series of the Clio cup, Audi R8, and historic formulas including a monopost of
2010. I believe we will all be happy about the weekend,“ said the owner of the Most Autodrome,
Mr. Josef Zajíček.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Zkušenost versus dravé mládí
O víkendu odstartuje mosteckou Czech Truck Prix mistrovství Evropy v závodech tahačů. Tým,
který se letos představí pod názvem Buggyra Zero Mileage Racing, nasazuje na celý šampionát tři
závodní speciály, přičemž závodní sestava kombinuje zkušenost a dravé mládí.
Podařená příprava
Jak konstatovalo vedení týmu na tiskové konferenci, která proběhla na týmové základně u
odpočívadla LETADLO, proběhla přípravná fáze mimořádně úspěšně. Zatímco Aliyyah Koloc doslova
„vyrabovala“ chorvatský Grobnik, její sestra Yasmeen sbírala o víkendu pódiová umístění na
Slovakia Ringu, navíc spolu s Téo Calvetem ovládli závod v endurance. Francouzský mladík pak
předtím vybojoval třetí místo ve virtuálním šampionátu ETRC Digital. „Mám především radost z
toho, že se nám podařilo udržet přes veškeré koronavirové peripetie tým v provozní teplotě, sekce
„zkušených“, tedy David Vršecký, Tomáš Enge a Jarek Janiš, se systematicky a úspěšně starala o
pracovní vytížení všech členů Buggyra Academy. Vzhledem k tomu, že se nezávodilo skoro rok, se
jedná o mimořádný výkon. Adam je pak samozřejmě dost zkušený na to, aby se dokázal patřičně
připravit sám,“ konstatoval majitel stáje Martin Koloc. „V týmu je správná atmosféra, každý ví, kde
je jeho místo. Aliyyah namlsaná z Grobniku chtěla na Slovensku závodit, nakonec ale bez
sebemenších výhrad akceptovala Davidovo rozhodnutí, že není dobré měnit týden před Mostem
velké auto za malé a odjela fandit zbytku týmu.“
Bod nad platinu
Mezi největší favority letošního Covid – 19 okleštěného mistrovství Evropy, patří Adam Lacko, který
se představí s novým speciálem Buggyra DV50. „Tři dny před začátkem šampionátu vlastně ještě ani
nevíme, z kolika závodů se bude skládat. Jistý je Most, Le Mans, Misano, co bude s dalšími třemi
podniky, se uvidí.
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Možná to zní nesmyslně, ale letos se pojede, alespoň z mého hlediska, jeden z vůbec nejtěžších
šampionátů historie. Vzhledem k malému počtu závodů, se jedna chyba, může rovnat konci ambicí
na zisk titulu. Bod bude mít cenu nikoli zlata, ale platiny. Taktika převládne nad závoděním,“
odhaduje šampión z roku 2017, přičemž neskrývá spokojenost s technikou. „Z auta mám velmi
dobrý dojem, uvidíme, jak rychlá bude konkurence. O Jochenovi se toho moc neví, Antonio dorazil s
novým speciálem do Nogara. Časy nic moc, jedná se ale o trojnásobného mistra Evropy, který umí
prodat zkušenosti. Velkou neznámou je Norbert Kiss.“
Štěstí přeje rychlým a odvážným
V Poháru konstruktérů bude Adam bojovat v týmu s Téo Calvetem (VK50) a neskrývá nejvyšší
ambice. „Téo je strašně šikovný kluk, který, přes své mládí, závodí hlavou. Má na to jezdit v pohodě
kolem pátého místa, v jízdách s hendikepem může pomýšlet hodně vysoko.“ Pokračovatel rodu
Calvetů, který spolu s Aliyyah Koloc pojede kromě evropského rovněž francouzský šampionát, si
nepřipouští byť sebemenší tlak. „Jsem součástí skvělého týmu, všechno funguje, necítím žádné
napětí. Testování vyšlo podle mých představ, data jsou velmi příznivá. Ale bude to těžké, pojedou
čtyři mistři Evropy – Hahn, Albacete, Kiss, Lacko. Vidím to na boj o každý bod a štěstí bude přát
rychlým a odvážným.“
Křest ohněm
V Mostě si odbude závodní premiéru v kabině tahače nejmladší a zároveň nejrychlejší žena v historii
truckracingu Aliyyah Koloc na speciálu AK50. „Zatím je to v pohodě, když si vzpomenu, jak mi před
prvním závodem lítala tepovka kolem 220 úderů za minutu, musím Aliyyah obdivovat. Vidím to tak,
že budu nervóznější, než ona,“ říká její mentor, dvojnásobný mistr starého kontinentu David
Vršecký. „Strategie je v jejím případě jasná, není kam spěchat. V Mostě má sice Aliyyah hodně
natestováno, jezdila velmi solidní časy, o víkendu to ale bude o balíku jezdců, kteří nebudou brát na
nikoho ohled. Prostě křest ohněm.“
Hlavní protagonistka, držitelka světových rychlostních maxim na letmou a pevnou pětistovku,
zůstává v klidu. „Nějak moc se neorientuji ve statistikách, ale jsem přesvědčena o tom, že není na
světě moc závodnic, které jsou obklopeny takovými personami, jako je tomu v mém případě. Táta,
David, Tomáš, Jarek, Robin... Mám to docela jednoduché. Pojedu, jak nejlépe umím a nějak to
dopadne,“ prohlásila Aliyyah se smíchem.
Covid omezení
„Plně respektujeme hygienická pravidla ČR, fanoušci bohužel nebudou mít volnost jako dříve,
máme připravené sektory na diváckém svahu, ale jsme rádi, že se vůbec bude moct jet. V paddocku
se budou pohybovat pouze jezdci, týmy, delegáti FIA, komisaři a nutný personál. Podmínky se mění
každý den, upravují se pravidla s testy, zóny, hlavním cílem je bezpečnost a zdraví návštěvníků.
Kromě tahačů budou k vidění doplňkové série Clio cup, Audi R8, historické formule včetně
monopostu z roku 2010. Věřím, že všichni z toho budeme mít radost,“ uvedl majitel Autodromu
Most Josef Zajíček.
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