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RACE REPORT 

 

Dramatic start of the season saw ups and downs. Calvet was a star, with 
Lacko unlucky. 
 
Despite Misano was far from an easy weekend for Adam Lacko and Téo Calvet, the Buggyra ZM 
Racing team added four more trophies at the opening round of the European Truck Racing 
Championship. And they are especially valuable, considering how the events unfolded at the circuit 
named after a motorcycling legend Marco Simoncelli. 
 
The French youngster Calvet started a new season in a style. He took 3 wins in the Goodyear Cup 
classification and then added one 3rd place finish. On the other hand, Adam finished in 5th place in 
two races, while he had to retire in the other two. 
 
“Both drivers fought very hard. Téo has fulfilled his goal, to become a Goodyear Cup leader. That’s 
probably the best surprise of the weekend because we did not expect him to do so well. Adam had 
a rough weekend, probably the worst start of the season ever. But I know him, he’s a fighter and he’ll 
be back even stronger. I expect him to fight for the win next time at Hungaroring,” believes the team 
manager Fabien Calvet. 
 
“It was a good weekend in general, even though there’s still room for improvement. I’ve achieved 
my goals and have four Goodyear Cup trophies. It could have been even better in the overall 
standings, as I struggled a bit sometimes, but we had some really tough battles on the track,” said 
the 21-year-old French, who now leads the Goodyear Cup with 18 points advantage over a British 
driver Brereton. In the overall standings, he currently holds 6th place, together with Adam Lacko. 
 
The closest he got to the podium was in his final race of the weekend, in which he had finished in 4th 
place. “I started from pole position. I had a good pace, but then I made a stupid mistake that Sascha 
Lenz quickly utilised. Then there were two big attacks from Jochen Hahn and Antonio Albacete, but 
that’s racing,” knows Téo Calvet. 
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If there was an update to some Czech proverbs, one could say “be as unlucky as Lacko in Misano” 
and that is so true, for the 2017 European champion! 
 
In the opening race already, he felt how tough is the experienced Antonio Albacete. “I had a contact 
with Albacete, and he took off my rear tyre! I had to do the last 7 laps without it, so the 5th place, in 
the end, is not so bad,” explained Adam Lacko his troubles. 
 
But it got even worse on Saturday in a handicap race. He was fighting René Reinert for a win when 
he had another unlucky touch. And this time, he had to retire. “We got hooked into each other in 
such a bad way, that his rear bumper touched my steering column. It got totally twisted and I had to 
retire. The truck stopped turning and it was more off-road racing rather than circuit racing at that 
point,” explained the 37-year-old. 
 
The main Saturday race then brought another 5th position, in the end, before another traditional 
portion of bad luck. At the start of a reverse grid race, Lacko had the leading Iveco of André Kursima 
right ahead of him. However, the German driver instead of hitting the accelerator started to slow 
down. And the Czech driver had not a chance of avoiding such an obstacle on the main straight at 
Misano. That led to contact, with another one coming just a few laps later in another big battle. And 
that one was the final one, as Lacko had to retire. 
 
“André Kursim’s throttle pedal cracked. I had no chance of avoiding him, so I hit him really hard. That 
probably brought us all the bad luck, because, after that, I was just going from truck to truck. In the 
end, my front tyre burst, and you can’t race with that,” added Lacko. 
 
The championship continues on June 11-12 with Round 2 at Hungaroring. 
 
Full results – Misano:  https://www.goodyearfiaetrc.com/standings 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goodyearfiaetrc.com/standings


 

 
 

 

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E.. 
 

- 3 - 

ZÁVODNÍ REPORT 
 

Dramatický začátek sezony jako na houpačce. Calvet zářil, Lacka potrápil 
kopec smůly 
 
I když si Adam Lacko i Téo Calvet prožili v italském Misanu perné chvilky, sbírka týmu Buggyra ZM 
Racing se po úvodním víkendu ME tahačů na okruzích rozrostla o další čtyři trofeje. A ty z okruhu 
pojmenovaném po motocyklové legendě Marco Simoncellimu byly vzhledem k průběhu závodů 
obzvláště cenné. 
 
Francouzský mladík Calvet začal novou sezonu ve velkém stylu. V Goodyear Cupu třikrát vystoupal 
na nejvyšší ze stupňů vítězů a k tomu přidal ještě jedno třetí místo. Ostřílený český pilot si veze z 
okruhu umístěného téměř na pobřeží Jaderského moře dvě pátá místa a dvě nedokončené jízdy. 
 
„Oba jezdci předvedli velmi bojovný výkon. Téo splnil úkol, je lídrem Goodyear Cupu. To je asi 
nejpříjemnější překvapení víkendu, protože jel mnohem lépe, než jsme čekali. Adamovi se tolik 
nedařilo, zažil snad nejhorší start do sezony. Ale jak ho znám, je to velký bojovník. Z té smůly se 
otřese, vrátí se ještě silnější a už v příštím závodě na Hungaroringu bude zase bojovat o nejvyšší 
příčky,“ je přesvědčen týmový manažer Fabien Calvet. 
 
„Byl to celkově povedený víkend, i když je pořád co zlepšovat. Splnil jsem cíl a mám čtyři poháry z 
Goodyear Cupu. V celkovém pořadí by to mohlo být lepší, občas jsem se na trati trápil, ale sváděli 
jsme tu skutečně tuhé boje,“ uvedl 21letý Francouz, který vede Goodyer Cup s náskokem 18 bodů 
před Britem Breretonem. V celkovém pořadí mu patří dělená šestá příčka spolu s Adamem Lackem. 
Nejblíže celkovým stupňům vítězů byl v poslední víkendové jízdě, v níž byl čtvrtý. „Startoval jsem z 
pole position. Měl jsem dobré tempo, ale udělal jsem hloupou chybu, kterou Sascha Lenz hned využil. 
Pak přišly dva docela tvrdé útoky od Jochena Hahna a Antonia Albaceteho. Ale to prostě patří k 
závodění,“ ví Téo Calvet. 
 
Pokud by se měla inovovat česká přísloví, mohlo by se začít říkat „mít smůlu jako Lacko v Misanu“. A 
že jí evropský šampion z roku 2017 měl! 
 
Hned v prvním závodě pocítil, jak tvrdý je veterán Antonio Albacete. „S Albacetem jsme měli kontakt 
a sundal mi zadní pneumatiku. Posledních sedm kol jsem jel bez ní, takže nakonec to páté místo není 
špatné,“ vysvětlil Adam Lackosvé trable ústící v pátou pozici v cíli. 
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Ale v sobotu ještě mělo být hůř. Když se v handicapovém závodu potýkal s René Reinertem o vedení, 
přišel další smolný kontakt, který ale tentokrát znamenal konec.  „Zahákli jsme se a tak hloupě, že mi 
jeho zadní nárazník ťukl do tyče řízení. Ta se kompletně ohnula a tím pro mě závod definitivně skončil.  
Auto přestalo zatáčet a jezdil jsem spíš offroad než okruhové závody,“ vysvětlil 37letý jezdec. 
 
Také sobotní hlavní závod přinesl páté místo. A pak přišla i „tradiční“ dávka smůly. Lacko měl při 
startu závodu s otočeným pořadím v čele před sebou Iveco Andrého Kursima. Jenže Němec místo, 
aby po probliknutí zeleného světla zrychlil, začal zpomalovat. Takovému pohyblivému retardéru se 
nedalo na startovní rovince v Misanu vyhnout a přišel kontakt. Další následoval o několik kol později 
v tvrdém souboji o pozice a znamenal zase konečnou. 
 
„Adrému Kursimovi prasknul plynový pedál. Strašně jsem to do něj nakouřil, protože jsem nemohl 
uhnout. Tím se asi na nás nabalila veškerá smůla, protože jsem tam pak už jen lítal mezi všemi 
kamiony. Dopadlo to tak, že mi praskla přední pneumatika. S tím už se závodit nedá,“ prohodil Lacko. 
 
Šampionát pokračuje 11. a 12. června druhým dílem na maďarském Hungaroringu. 
 
 
Kompletní výsledky závodů v Misanu:  https://www.goodyearfiaetrc.com/standings 
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