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PRESS RELEASE 

 

Adam Lacko hopes for overall podium, Téo Calvet's first European win 
and Aliyyah Koloc on points for the first time 
 
The European Truck Racing Championship is gaining momentum, one week after Le Mans, the race 
was held in Jarama. Buggyra was out in force and, especially with Sunday's results, has no reason 
to be dissatisfied. While Adam Lacko, mainly thanks to his experience, was able to hold his own in 
the battle for second place with Sasha Lenz, both Téo Calvet and Aliyyah Koloc scored maximums.  
 
"The reality is that Kiss is kind of riding its own championship with the exception of Zolder, yet it still 
has to confirm the title in Misano. Adam is close to another overall podium, it can almost always be 
better, but there is no point in building air locks," stated team principal Martin Koloc laconically at 
the end of the race weekend. 
 
Almost anything can happen 
Although Adam Lacko scored only one third place on the otherwise popular circuit, his 33 points, the 
same score as Sasha Lenz, kept him on the overall podium and in the race for second place. "I agree 
with Martin, anything can happen at Misano, but Norbert is experienced enough to keep the title in 
his sights. I'll be concentrating on the battle for silver, so the finish in Italy won't lack the right 
intensity," said Adam in his assessment of the race weekend. "It's a shame about Saturday, but on 
the other hand, every point will be decisive in the end, so there was no point in taking too many 
risks." 
 
While Jochen Hahn is virtually out of contention for the overall podium with a 48-point loss, Antonio 
Albacete's hopes were slightly revived after Jarama. "Antonio beat me on my home circuit by four 
points, so, no tragedy. I should take it easy in Misano." 
 
Wins and points 
The successful continuator of the family dynasty, Téo Calvet made his first appearance as French 
champion in Jarama. While Saturday's results were far from his initial expectations, he made up for 
it on Sunday with a debut win in the final race. "It's a shame about the zero in the first race on 
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Saturday, Steffi and Andre blew me away in sixth place, but Sunday showed that if things work out, 
things could still be very interesting in Misano." 
 
Aliyyah Koloc declared her desire to participate in the superpole and premiere points before the race. 
Both came true on Sunday when she set the tenth fastest super pole time despite the inclement 
weather, and even improved one place in the race. "I'm very happy that I made my dad and David 
happy. They told me to be cool, that I was done after France. It worked out in the end," stated the 
youngest racer in history. "The slight jitters came before the race, but the two-hour wait didn't get 
me down. My dad said I had to do my best, so I listened to him."  
 
The challenge continues 
In the Team's Cup, the title is decided, with the champion pairing of Kiss - Albacete taking the win. 
Second-placed Buggyra has a 23-point lead over Team Iveco ahead of the last race in Misano. "The 
Team's Cup is not our priority, but to beat the most successful truck driver in history, Jochen Hahn, 
in any competition is a challenge," said Buggyra's Head of Communications Jan Kalivoda.  
 
Standings of FIA ETRC after the race in Jarama 
Individual Championship: 1. Norbert Kiss (HU/MAN) 228, 2. Sasha Lenz (GER/MAN) 182, 3. Adam 
Lacko (Czech Republic/Buggyra) 179, 4. Antonio Albacete (Spain/MAN) 147, 5. Jochen Hahn 
(Germany/Iveco) 131, 6. Steffi Halm (Germany/Iveco) 93...8. Téo Calvet (France/Buggyra) 75 
Teams Cup: 1. Team Titan (Kiss - Albacete/MAN) 392, 2. Buggyra (Lacko - Calvet) 274, 3. Die Bullen 
Iveco (Hahn - Halm) 251. 
Goodyear Cup: 1. Shane Brereton (England/MAN) 228, 2. Téo Calvet (France/Buggyra) 194, 3. 
Steffen Faas (Germany/MAN) 169, 4. Jamie Anderson (England/MAN) 163, 5. Aliyyah Koloc (Czech 
Republic/Buggyra) 100 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Naděje Adama Lacka žije, premiérová evropská výhra Téo Calveta a 
Aliyyah Koloc poprvé na bodech 
 
Mistrovství Evropy tahačů nabírá na obrátkách, týden po Le Mans se závodilo v Jaramě. Buggyra 
se představila v plné síle a především díky nedělním výsledkům nemá důvod k nespokojenosti. 
Zatímco Adam Lacko především díky zkušenostem ustál souboj o druhé místo se Sashou Lenzem, 
Téo Calvet i Aliyyah Koloc zaznamenali maxima.  
 
„Realita je taková, že Kiss si s výjimkou Zolderu jede tak trochu svůj šampionát, přesto musí titul 
potvrdit v Misanu. Adam je blízko další bedně, skoro vždycky to může být lepší, ale nemá cenu stavět 
vzdušné zámky,“ konstatoval na konci závodního víkendu lakonicky majitel týmu Martin Koloc. 
 
Stát se může skoro všechno 
Adam Lacko si sice na jinak oblíbeném okruhu připsal pouze jedno třetí místo, zisk 33 bodů, shodný 
bodový zisk zaznamenal i Sasha Lenz, ho udržel jak na celkových stupních vítězů, tak ve hře o druhé 
místo. „Souhlasím s Martinem, v Misanu se může stát všechno, ale Norbert je dost zkušený na to, aby 
si titul pohlídal. Soustředím se na souboj o stříbro, závěr v Itálii tak nebude postrádat patřičný náboj,“ 
uvedl Adam v rámci hodnocení závodního víkendu. „Škoda soboty, na druhou stranu, v závěru bude 
rozhodovat každý bodík, takže nemělo cenu se pouštět do přehnaného rizika.“ 
 
Zatímco Jochen Hahn je se ztrátou 48 bodů prakticky mimo hru o celkové stupně vítězů, naděje 
Antonia Albaceteho po Jaramě lehce ožila. „Antonio mě porazil na domácím okruhu o čtyři body, 
takže, žádná tragédie. V Misanu bych si to měl v klidu pohlídat.“ 
 
Vítězství a body 
Úspěšný pokračovatel rodinné dynastie Téo Calvet se v Jaramě poprvé představil v roli mistra Francie. 
Zatímco výsledky ze soboty byly vzdáleny jeho původním představám, v neděli si premiérovým 
vítězstvím v závěrečném závodě spravil chuť. „Škoda nuly v prvním sobotním zívodě, Steffi a Andre 
mi na šestém místě odskočili, v neděli se ale ukázalo, že když věci zafungují, může to být v Misanu 
ještě hodně zajímavé.“ 
 
Aliyyah Koloc deklarovala před závody svojí touhu po účasti v super pole a premiérových bodech. 
Obojí se splnilo v neděli, kdy přes nepřízeň počasí zajela desátý nejrychlejší čas měřeného tréninku, 
v závodě si pak dokonce o jednu příčku polepšila. „Jsem moc ráda, že jsem udělala radost tátovi s  
Davidem.  
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Řekli mi, ať jsem v pohodě, že mám po Francii splněno. Nakonec se to sešlo,“ konstatovala nejmladší 
závodnice historie. „Lehčí tréma přišla před závodem, dvouhodinové čekání mě ale nerozhodilo. Táta 
říkal, že mám jet, jak nejlépe umím, tak jsem ho poslechla.“  
 

Výzva trvá 
V Poháru konstruktérů je o titulu rozhodnuto, vítězství bere dvojice šampiónů Kiss – Albacete. Druhá 
Buggyra má před týmem Iveco před posledním závodem v Misanu náskok 23 bodů. „Pohár 
konstruktérů není naší prioritou, nicméně porazit nejúspěšnějšího truckera historie Jochena Hahna v 
jakékoli soutěži, představuje výzvu,“ konstatoval šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.  
 
Stav ME tahačů po závodě v Jaramě 
Individuální šampionát: 1. Norbert Kiss (Maďarsko/MAN) 228, 2. Sasha Lenz (Německo/MAN) 182, 
3. Adam Lacko (Česko/Buggyra) 179, 4. Antonio Albacete (Španělsko/MAN) 147, 5. Jochen Hahn 
(Německo/Iveco) 131, 6. Steffi Halm (Německo/Iveco) 93…8. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 75 
Pohár konstruktérů: 1. Team Titan (Kiss – Albacete/MAN) 392, 2. Buggyra (Lacko – Calvet) 274, 3. 
Die Bullen Iveco (Hahn – Halm) 251. 
Goodyear Cup: 1. Shane Brereton (Anglie/MAN) 228, 2. Téo Calvet (Francie/Buggyra) 194, 3. Steffen 
Faas (Německo/MAN) 169, 4. Jamie Anderson (Anglie/MAN) 163, 5. Aliyyah Koloc (Česko/Buggyra) 
100 
 

 
 
 


