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PRESS RELEASE 

 

ETRC championship started at Hungaroring, Lacko is 2nd in the standings 
 
The new season of the European Truck Racing Championship has just started at Hungaroring, 
Hungary last weekend. Sasha Lenz from Germany took his first career victory, ahead of Adam 
Lacko, while local favourite Norbert Kiss finished in 3rd place. 
 
According to the team boss and Buggyra Racing team owner Martin Koloc, the first round of the 
season went as expected. As always, a tight Hungaroring was never the best place for Buggyra trucks. 
“Adam has confirmed that he’s going to fight for the championship title. Téo is 10 points behind 6th 
place and Aliyyah has a lot to learn,” he said, while not going into the details, how much was Aliyyah 
affected by her sister’s crash. On Saturday, Yasmeen Koloc had an accident in the ESET Cup series at 
Poznan, and she ended up in a hospital for evaluation. “They’re the best friends with Yasmeen, but 
she knows that crashes are part of the racing world.” 
 
Overall satisfaction 
Saturday’s sessions were affected by the technical issues of Norbert Kiss, as the local driver was not 
able to score any points. Then, followed a collision in the 2nd race, that forced the organisers to cancel 
the rest of the day. But while Saturday’s programme was limited to only a single race, luckily, Sunday 
went without any hiccups. “I’ve got no reason to be overexcited, but also not to be disappointed. I 
managed to take a podium every time, I’m 2nd in the championship, just 8 points behind Sasha Lenz, 
which is pretty good considering everything,” said Adam Lacko, who finished in 3rd place in 3 races at 
Hungaroring.“We had some issues with traction, but I’ve never had much success here with a truck 
before. On Sunday, I entertained the fans a bit, thanks to a nice battle with Steffi Halm, who showed 
a total and also a successful defensive drive. I don’t want it to sound like an excuse, but it wasn’t 
worth it to try to force it for just a few points.”  
 
Téo Calvet took 10 points at Hungaroring, and he realises that fighting for the TOP 6 is going to be 
very difficult. “Saturday was more about getting used to everything. Then on Sunday, I took 8 points, 
and I consider that a decent result,” said Téo about his performance, which puts him into 8th place in 
the standings and also 2nd place in the Goodyear Cup.“Almost every time it’s possible to deal with 
things better, but I’m not happy with my performance. I’m really curious about the data.” 
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While Aliyyah Koloc did not score any points in Hungary, her mentor David Vršecký believes that the 
16-year-old driver did everything she could. “Hungaroring is a very difficult circuit and it’s very 
complicated for overtaking, so Aliyyah couldn’t use the real potential of the truck. Also, knowing that 
your sister is in a hospital, that plays its role while racing. It’s better to look at the Goodyear Cup 
standings, where the 4th place is matching to her experience,” confirmed the 2-time European 
champion. 
 
In the teams’ championship, Buggyra with Lacko and Calvet holds 4th place in the standings, but they 
are only 9 points behind the leaders Kiss and Albacete. “My suspicion has been confirmed – it’s going 
to be very close this year and there are up to 4 teams that could win. Saturday was a bit weird, but 
on Sunday, we scored 28 points which would put us in 2nd place. But this is just the first race,” added 
Adam Lacko. 
 
Results: 
Drivers’ championship 1st Sasha Lenz (GER/MAN) 40, 2nd Adam Lacko (CZE/Buggyra) 32, 3rd Norbert 
Kiss (HUN/MAN) 30…8th Téo Calvet (FRA/Buggyra) 10 
 
Teams’ championship: 1. Team Titan (Kiss – Albacete/MAN) 53, 2. Die Bullen Von Iveco (Hahn-
Halm/Iveco) 47, 3. Löwen Power (Lenz – Anderson/MAN) 46, 4. Buggyra (Lacko – Calvet/Buggyra) 
44, 5. TOR (Brereton – O´Rourke/MAN) 22   
 
Goodyear Cup: 1st Shane Brereton (ENG/MAN) 40, 2nd Téo Calvet (FRA/Buggyra) 36, 3rd Steffen Faas 
(GER/Scania) 35, 4th Aliyyah Koloc (SAE/Buggyra) 25 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Na Hungaroringu odstartovalo ME tahačů, Lacko celkově druhý 
 
Úvodním podnikem na maďarském Hungaroringu byl o víkendu zahájen další ročník ME tahačů. Z 
celkového vítězství se poprvé ve své kariéře těšil německý pilot Sasha Lenz, druhý nejvyšší bodový 
zisk zaznamenal Adam Lacko, zatímco na domácího favorita Norberta Kisse zbylo třetí místo. 
 
Podle majitele a šéfa týmu Buggyry Racing Martina Koloce, dopadl úvodní podnik víceméně dle 
předpokladů. Úzký Hungaroring Buggyrám nikdy v minulosti příliš nesvědčil, letos tomu bylo nejinak. 
„Adam potvrdil, že tradičně pojede o titul, Téo ztrácí na šesté místo deset bodů a Aliyyah se musí 
ještě hodně učit,“ podotkl Martin Koloc, když odmítl specifikovat, jak se moc se na Aliyyah podepsala 
sestřina nehoda v Poznani. Yasmeen Koloc totiž v sobotu v závodě ESET Cup bourala a skončila v 
nemocnici na pozorování. „Jsou s Yasmeen nejlepší kamarádky, ale ví, že crashe k závodění patří.“ 
 
Všeobecná spokojenost 
Sobotu poznamenaly nejdříve technické problémy Norberta Kisse, domácí tak jezdec zapsal první 
nulu a poté kolize ve druhém závodě, rovnající se předčasnému ukončení závodního dne, který se tak 
skládal z jediného závodu. Neděle naštěstí proběhla bez rušivých momentů. „Nemám důvod k 
přehnanému jásotu, ale ani ke skepsi. Pokaždé jsem dojel na bedně, celkově jsem druhý, ztráta osmi 
bodů na Sashu Lenze, je vzhledem k okolnostem přijatelná,“ komentoval výsledky na Hungaroringu 
třikrát třetí Adam Lacko. „Měli jsme problémy s trakcí, v minulosti se mi tady s tahači nikdy moc 
nedařilo. V neděli jsem pobavil diváky hezkým soubojem se Steffi Halm, která předvedla totální a 
nakonec úspěšnou defenzívu. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale bod mi za větší strkanici nestál.“ 
Téo Calvet si z Hungaroringu odvezl deset bodů a poznání, že boj o elitní šestku bude hodně těžký. 
„Sobota byla spíše seznamovací, v neděli jsem získal osm bodů, což považuji za slušný výsledek,“ 
komentoval Téo svůj výkon, který kromě průběžného osmého místa stačí k druhé příčce v Goodyear 
Cupu. „Skoro vždycky jde všechno vyřešit lépe, ale se svým výkonem nejsem nespokojený. Jsem 
hodně zvědavý na data.“          
 
Aliyyah Koloc sice v Maďarsku nebodovala, podle mentora Davida Vršeckého ovšem jeho 
šestnáctiletá svěřenkyně odvedla výkon na hranici možností. „Hungaroring je hodně těžký okruh, na 
kterém se velmi komplikovaně předjíždí, takže Aliyyah nemohla plně využít potenciálu auta. Kromě 
toho s představou, že máte sestru v nemocnici, se nezávodí až tak uvolněně. Měřítkem výkonnost je 
v jejím případě spíše Goodyear Cup, čtvrté místo lze hodnotit jako zcela odpovídající jejím 
zkušenostem,“ potvrdil dvojnásobný mistr Evropy.  
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V Poháru konstruktérů patří Buggyře, konkrétně dvojici Lacko – Calvet, průběžné čtvrté místo, na 
vedoucí dvojici Kiss – Albacete, ovšem ztrácí pouhých devět bodů. „Potvrdil se můj předpoklad, že to 
bude hodně vyrovnané, vyhrát můžou čtyři týmy. Sobota byla docela divná, v neděli jsme ale získali 
28 bodů, což se rovná druhému místu. Ale jsme teprve na začátku,“ konstatoval Adam Lacko. 
 
Výsledkový servis: 
Individuální šampionát 1. Sasha Lenz (Německo/MAN) 40, 2. Adam Lacko (Česko/Buggyra) 32, 3. 
Norbert Kiss (Maďarsko/MAN) 30…8. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 10 
 
Pohár konstruktérů: 1. Team Titan (Kiss – Albacete/MAN) 53, 2. Die Bullen Von Iveco (Hahn-
Halm/Iveco) 47, 3. Löwen Power (Lenz – Anderson/MAN) 46, 4. Buggyra (Lacko – Calvet/Buggyra) 
44, 5. TOR (Brereton – O´Rourke/MAN) 22   
 
Goodyear Cup: 1. Shane Brereton (Anglie/MAN) 40, 2. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 36, 3. Steffen 
Faas (Německo/Scania) 35, 4. Aliyyah Koloc (SAE/Buggyra) 25 
 
 

 


