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PRESS RELEASE 

 

Adam Lacko conquers Zolder, Buggyra in the title race on all fronts! 
 
Adam Lacko celebrated this year's debut win and moved up to second place in the overall 
classification, Téo Calvet extended his streak of consistent performances, spiced up by two 
podiums, and Aliyyah Koloc fulfilled the exact specifications. Norbert Kiss is not invincible, so the 
whole team has great reason to be satisfied after Zolder, as the Belgian mission has been 
accomplished. 
 
Therefore, Martin Koloc did not spare any praise after the race. "It turned out as we said before 
Zolder. Adam won overall, Téo almost repeated the points from Most and moved up in the overall 
standings, while Aliyyah is again a few hundred kilometres more experienced," said the team boss of 
his charges. "And most importantly, the whole team worked again, confirming that racing is about 
heart, not about going to work." 
 
A clear signal  
The hero of the racing weekend was Adam Lacko, who celebrated his first triumph of the year in 
Zolder, beating Norbert Kiss overall and making a strong statement in his duel with Sascha Lenz, the 
second rider in the standings until then. "Of course I'm happy for myself and the whole team, the 
mechanics did a great job on Saturday night," said Adam after the end of the last race. "At the 
beginning it didn't look like a great result after Saturday's super pole and the first race in which I 
finished fourth, but then came the win in the cup race. Most importantly, we decided where we 
wanted to go during the evening and night of Saturday to Sunday. After two second places on Sunday, 
the result was pretty close to our expectations. I don't think that Norbert's world came crashing down 
after losing in Zolder, but Buggyra sent a clear signal about his ideas for his future in the 
championship." 
 
Téo Calvet then followed up his performance in Most by finishing third in the handicap heat after 
two seventh places in the Cup races. "Two crates and a consistent performance. Good for me. I just 
don't know what they will say at home about me losing a point to Jochen Hahn, which I also lost to 
Most. Hopefully my dad will be softened by the move into the elite six," guessed the reigning 
Goodyear Cup leader, in which he won all four races, in good spirits. 
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Aliyyah Koloc, the fastest trucker on the planet, completed the task of matching the atmosphere and 
gaining experience. "For a 17-year-old, she has her head on straight, she knows she doesn't have to 
rush anywhere. This season, in her case, is all about the Goodyear Cup and racing. She understands 
that everything takes its time and that the cups will come," said David Vršecký, her mentor.  
 
The fight for the title continues 
In the Constructors' Cup, Buggyra held on to second place, having lost by two points to the champion 
duo Kiss - Albacete in Zolder and, on the other hand, beating the third-placed team Löwen Power by 
33 points. "It turned out better than we expected. There should still be a lot of points in play, Adam 
is gradually getting into the swing of things and Téo is riding steadily with no lapses. We are still in 
the title race and I believe it will be very interesting," said Jan Kalivoda, Head of Communications. 
 
Standings of FIA ETRC after Zolder: 
Individual Championship: 1. Norbert Kiss (Hungary/MAN) 127, 2. Adam Lacko (Czech 
Republic/Buggyra) 113, 3. Sasha Lenz (Germany/MAN) 109, 4. Antonio Albacete (Spain/MAN) 79, 5. 
Jochen Hahn (Germany/IVECO) 63, 6. Téo Calvet (France/Buggyra) 59  
Goodyear Cup: 1. Téo Calvet (France/Buggyra) 155, 2. Shane Brereton (England/MAN) 132, 3. Jamie 
5. Anderson (England/MAN) 93, 4. Stefan Faas (Germany/MAN) 90, 5. Aliyyah Koloc (UAE/Buggyra) 
75 
Team´s Cup: 1. Team Titan (Kiss - Albacete/MAN) 216, 2. Buggyra Racing (Lacko - Calvet/Buggyra) 
186, 3. Löwen Power (Lenz - Anderson) 141 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Adam Lacko dobyl Zolder, Buggyra na všech frontách ve hře o titul! 
 
Adam Lacko slavil letošní premiérové vítězství a posunul se na druhé místo celkové klasifikace, Téo 
Calvet prodloužil sérii konzistentních výkonů, okořeněnou dvěma stupni vítězů a Aliyyah Koloc plní 
přesně stanovená zadání. Norbert Kiss není neporazitelný, celý tým má tak po Zolderu velký důvod 
ke spokojenosti, neboť belgická mise byla naplněna. 
 
Chválou proto po závodě nešetřil ani Martin Koloc. „Dopadlo to tak, jak jsme si před Zolderem řekli. 
Adam celkově vyhrál, Téo takřka zopakoval body z Mostu a posunul se v celkovém pořadí, zatímco 
Aliyyah je zase o pár stovek ostrých kilometrů zkušenější,“ zhodnotil týmový šéf výkon svých 
svěřenců. „A hlavně opět zafungoval celý tým, potvrdilo se, že závody jsou o srdci, nikoli o chození 
do práce.“ 
 
Jasný signál  
Hrdinou závodního víkendu se stal Adam Lacko, který slavil v Zolderu první letošní triumf, celkově 
porazil Norberta Kisse a výrazně se prosadil v souboji s do té doby druhým jezdcem průběžného 
pořadí Sashou Lenzem. „Mám pochopitelně za sebe i celý tým radost, mechanici odvedli v sobotu 
večer skvělou práci,“ hodnotil Adam své účinkování po konci posledního závodu. „Na začátku to 
přitom po sobotním super pole a prvním závodě, ve kterém jsem dojel čtcrtý, nevypadalo na velký 
výsledek, pak ale přišlo vítězství v pohárovém závodě. A hlavně jsme si řekli, kam se chceme během 
večera a noci ze soboty na neděli posunout. Po dvou druhých místech se nakonec výsledek docela 
přiblížil našim představám. Nemyslím, že se Norbertovi zhroutil po prohře v Zolderu svět, Buggyra 
ale vyslala jasný signál, jaké má představy o svém dalším působení v šampionátu.“ 
 
Téo Calvet pak navázal na výkon z Mostu, když po dvou sedmých místech z pohárových závodů, dojel 
v jízdách s hendikepem třetí. „Dvě bedny a konzistentní výkonnost. Za mě dobrý. Jenom nevím, co 
mi řeknou doma na to, že jsem prohrál s Jochenem Hahnem o bod, který jsem ztratil i ve srovnání s 
Mostem. Snad tátu obměkčí posun do elitní šestky,“ odhadoval v dobrém rozmaru se nacházející 
průběžný lídr Goodyear Cupu, ve kterém vyhrál všechny čtyři závody. 
 
Nejrychlejší truckerka planety Aliyyah Koloc splnila úkol v podobě srovnání se s atmosférou a zisku 
zkušeností. „Na sedmnáctiletou holku to má v hlavě srovnané, ví, že nemusí nikam spěchat. Letošní 
sezóna je v jejím případě především o Goodyear Cupu a závodění. Je srozuměna s tím, že všechno 
chce svůj čas a poháry přijdou,“ hodnotil výkon svěřenkyně z pozice mentora David Vršecký.  
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Boj o titul trvá 
V Poháru konstruktérů udržela Buggyra druhé místo, když v Zolderu podlehla o dva body dvojici 
šampiónů Kiss – Albacete a naopak o 33 bodů porazila průběžně třetí tým Löwen Power. „Dopadlo 
to lépe, než jsme čekali. Ve hře by měla být ještě spousta bodů, Adam se postupně rozjíždí a Téo jezdí 
vyrovnaně bez výpadků. Zůstáváme ve hře o titul a věřím, že to bude ještě hodně zajímavé,“ 
konstatoval šéf komunikace Jan Kalivoda.   
 
Stav ME tahačů po závodě v Zolderu 
Individuální šampionát: 1. Norbert Kiss (Maďarsko/MAN) 127, 2. Adam Lacko (Česko/Buggyra) 113, 
3. Sasha Lenz (Německo/MAN) 109, 4. Antonio Albacete (Španělsko/MAN) 79, 5. Jochen Hahn 
(Německo/IVECO) 63, 6. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 59  
Goodyear Cup: 1. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 155, 2. Shane Brereton (Anglie/MAN) 132, 3. Jamie 
5. Anderson (Anglie/MAN) 93, 4. Stefan Faas (Německo/MAN) 90, 5. Aliyyah Koloc (UAE/Buggyra) 
75 
Pohár konstruktérů: 1. Team Titan (Kiss – Albacete/MAN) 216, 2. Buggyra Racing (Lacko – 
Calvet/Buggyra) 186, 3. Löwen Power (Lenz – Anderson) 141 
 
 

 
 
 


