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PRESS RELEASE 
 

Buggyra tested at Nogaro, biodiesel is running! 
The first working days of May were all about testing for Aliyyah Koloc, Adam Lacko and Téo 
Calvet as they visited a home base in Nogaro, France.   
 
While the weather on Monday was not perfect, yesterday offered proper dry conditions. “I think 
that the weather was almost perfect. The more mileage the young talents get in wet, the better for 
them. And they had a chance to try different conditions in a single day,” confirmed Adam Lacko, 
who apart from Buggyra DV50 tested also both Buggyra Academy specials. “I helped Aliyyah and 
Téo with setup a bit. First, they were a bit suspicious of me, but then they set faster lap times and 
agreed that it had helped.” 
 
This year’s championship favourite focused mostly on testing the biodiesel race fuel from 
Total.“We were a bit worried about higher temperatures. But on Tuesday, the vehicle was fast, 
there was no smoke, all good. It was pretty much a confirmation of our findings from Most, and the 
biodiesel really shouldn’t affect the quality of racing. Also, all our improvements on the engine side 
that we did after Most have worked,” added Adam.  
 
While for Adam, the season starts on June 12th with a race at Hungaroring, Aliyyah Koloc and Téo 
Calvet have the first event scheduled a week earlier during the French national truck racing 
championship at Charade circuit. After that follows a race at Nogaro. “I’ve done the ESET Cup race 
at Hungaroring. Until then, I should also enter some other races, so I’ll be busy,” said Aliyyah. 
And Téo’s plans are very similar. “The break is very long. Luckily, things in France are starting to 
return to normal and I believe that there’s a full season ahead of us.” 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Buggyra testovala v Nogaru, bio nafta jede! 
 
První pracovní dny měsíce května se pro trio Aliyyah Koloc, Adam Lacko a Téo Calvet nesly ve 
znamení testování na domácí základně ve francouzském Nogaru.   
 
Zatímco počasí v pondělí bylo možno charakterizovat slovy střídavě oblačno, včera se testovalo celý 
den na suchu. „Řekl bych, že počasí vyšlo takřka ideálně. Čím více toho mladí najezdí na mokru, tím 
lépe, navíc během jednoho dne testovali na dvou různých površích,“ potvrdil Adam Lacko, který se 
kromě svého vozu Buggyra DV50 svezl ve speciálech obou hvězd Buggyra Academy. „Trochu jsem 
Aliyyah i Téovi pomohl s nastavením, nejdříve se na mě dívali lehce podezíravě, ale pak zajeli lepší 
časy a uznali, že to bylo ku prospěchu věci.“ 
 
Favorit blížícího se šampionátu, zaměřil svojí pozornost především na testování závodní bio nafty 
Total. „Měli jsme trochu obavy z vyšších teplot, ale i v úterý jelo auto rychle, nekouřilo, pohoda. 
Prakticky se potvrdilo to, na co jsme přišli v Mostě, bio nafta s největší pravděpodobností neomezí 
kvalitu závodění. Zafungovala i zlepšení motoru, na kterých jsme dělali po Mostě,“ konstatoval 
Adam.  
 
Zatímco pro Adama Lacka začne sezóna 12. června závodem na Hungaroringu, Aliyyah Koloc a Téo 
Calvet se premiérově představí o týden dříve v úvodním podniku francouzského truckového 
šampionátu na okruhu Charade, následuje závod v Nogaru. „Mám za sebou Eset Cup na 
Hungaroringu, do té doby bych měla ještě závodit, takže čas rychleji uběhne,“ potvrdila Aliyyah, 
přičemž stejný názor sdílí rovněž Téo. „Pauza je hodně dlouhá, naštěstí se věci ve Francii začínají 
vracet do normálu, věřím, že je před námi plnohodnotná sezóna.“   
 
 

 
 

 
 


