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RACE REPORT 

 

Difficult weekend for Buggyra in Slovakia, it was close to Dakar 
 
The Buggyra ZM Racing drivers had to fight more bad luck during the Goodyear FIA ETRC 
championship weekend at Slovakia Ring. For the second time this year, Adam Lacko left the circuit 
without a podium in the overall classification, but he remained in 4th place in the standings. 
Unfortunately, Téo Calvet also did not finish on the podium in the Promoter´s Cup, and he is 3rd in 
the standings now. The team leaves Slovakia at least with one trophy, for the 3rd place in the 
Teams’ standings. 
 
“It was terribly hot at Slovakia Ring, and that did not help anyone, especially the tyres. Unfortunately, 
we took only one podium – in the teams’ standings – and that’s far from ideal. But we’re already 
focusing on Nürburgring, and we’re sure it’s going to be much better for us,” summed up the 
weekend Jan Kalivoda, Buggyra chief of communication. 
 
Saturday brought a special challenge, as teams had an extremely short time to set up the vehicles. 
“As we do not run on Fridays here, we had only two practice sessions to find the right set-up. And 
then it was straight into qualifying,” described Lacko the difficult conditions at the track. “It’s a very 
specific circuit, and you won’t find anything like it on the European championship calendar,” he 
added. 
 
Yet, the 37-year-old finished only 0.006s behind pole position, which meant 4th place on the grid. 
And he stayed in that position until the finish line. “It was a bit boring race. Steffi had a better start, 
but I waited it out and then cleanly got ahead,” described Lacko the key moment of Saturday’s main 
race. 
 
In the other one, with a reverse grid for TOP 8, Lacko had more than enough battling. In the end, he 
finished in 6th place. “That wasn’t circuit racing, but Dakar! There were places where we did not see 
anything and really drove blind. Now I understand, why the guys at Dakar usually slow down in the 
dust,” described Lacko. 
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In Sunday’s qualifying, he improved his position and started the race from 3rd place. However, in a 
battle for the podium, he was passed by a very experienced Jochen Hahn, so, he had to settle for 4th 
position again. “Jochen used his experience to wait for the right opportunity and then outbraked 
me,” said Lacko. 
 
However, on Sunday afternoon, he had even more bad luck. After the promising first two corners, in 
which Adam moved from 5th to 3rd place, he was forced out of the track by a battle between Halm 
and Shane Breretor. 
 
“I got hit and I don’t even from who. I spun out and got into gravel. I was glad to make it out of it at 
all. After that, it was just a comeback drive,” described Adam Lacko his issues. Yet, the Buggyra ZM 
Racing driver managed to get at least 8th place in the end. So far, he has 87 points in the standings 
where he is currently in 4th position. 
 
If there was a special prize for the unluckiest driver of the year, Téo Calvet would be already very 
close to it. Just look at this: in the first race, he managed to pass many competitors, until one forced 
him out of the track which had seen him drop to last place. In the second race, he struggled with tyre 
grip, yet he finished 4th in the Promoter´s Cup after starting from last place. 
 
On Sunday, he got sandwiched by two aggressive rivals, who pushed him from both sides. That meant 
damage to his truck, and he was unable to finish better than 10th. 
 
And the worst part came in the final race in Slovakia. “I got hit in the first corner and lost my rear 
tyre. And to drive with a puncture is incredibly hard. It was a really bad weekend, but we need to get 
over it and head to Germany with the aim to score as many points as possible,” believes Téo Calvet, 
who is currently 3rd in the Promoter´s Cup with 110 points. The French youngster is 26 points behind 
the new leader, Jamie Anderson. 
 
The championship continues on July 16-17 at Nürburgring, Germany. 
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ZÁVODNÍ REPORT 
 

Slovenská výheň upekla pro Buggyru těžký víkend, přinesl i dakarskou 
vložku 
 
Další porci smůly si o víkendu vybrali piloti týmu Buggyra ZM Racing v závodě ME tahačů na 
okruzích na Slovakia Ringu. Adam Lacko podruhé v této sezoně odjel domů bez bedny v celkovém 
pořadí, přesto si udržel průběžně čtvrtou příčku. Bohužel ani Téo Calvet se v poháru promotéra na 
stupně vítězů nepostavil, je v něm průběžně třetí. Tým si ze Slovenska odvezl alespoň jeden pohár 
za třetí místo v pořadí stájí. 
 
„Na Slovakia Ringu bylo strašlivé vedro. To nepomohlo nikomu, a zvláště ne gumám. Bohužel jsme 
dosáhli jen na jedno pódium v hodnocení týmů, což není ideální. Ale už teď se těšíme na Nürburgring, 
tam se nám určitě povede lépe,“ shrnul náročný víkend šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda. 
 
Sobota přinesla výzvu v podobě extrémně krátkého času na nastavení vozu. „Protože se tu nejezdí v 
pátek, tak jsme měli na správné nastavení auta jen dva tréninky. Pak hned přišla kvalifikace,“ popsal 
Lacko náročnost podmínek trati v Orechové Potôni. „Je to výjimečný okruh, jaký v celém kalendáři 
ME nenajdete,“ dodal. 
 
I tak 37letý jezdec skončil v boji o pole position o pouhých šest tisícin vteřiny čtvrtý. Stejná příčka mu 
nakonec patřila i v cíli. „Byl to trošku nudný závod. Steffi mě sice přestartovala, ale pak jsem si počkal 
a čistě ji předjel,“ popsal Lacko klíčový moment sobotního hlavního závodu. 
 
V tom druhém, s otočeným pořadím nejlepší osmičky na startu, si Lacko užil soubojů víc než dost, 
výsledkem byla konečná šestá pozice. „To nebyly závody na okruzích, to byla dakarská vložka. Byla 
místa, kde jsme třeba i pět vteřin neviděli nic a jeli naslepo. Už chápu, proč kluci na Dakaru v prachu 
raději zpomalí,“ vysvětlil Adam Lacko. 
 
V neděli si v kvalifikaci ještě vylepšil pozici a do hlavního závodu vyrazil třetí. Jenže v boji o stupně 
vítězů se před něj dostal zkušený Jochen Hahn, takže z toho byla podruhé za sebou čtvrtá příčka. 
„Jochen jako zkušený mazák vyčíhal situaci a na brzdy mi to tam šoupnul,“ prohodil Lacko. 
 
V neděli odpoledne měl ale ještě větší porci smůly. V prvních dvou zatáčkách to vypadlo slibně, Adam 
Lacko poskočil z pátého místa na třetí. Jenže pak se stal obětí souboje Halmové se Shanem 
Breretonem, kteří ho doslova vyšoupli mimo trať.  
 

 



 

 
 

 

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

- 4 - 

„Dostal jsem ránu, ani nevím od koho. Roztočila mě a letěl jsem kačírkem. Byl jsem rád, že jsem se 
odtamtud vyhrabal. Pak už to byla stíhací jízda,“ popsal Adam Lacko svoje trable. Přesto se pilot 
Buggyra ZM Racing dokázal prokousat na konečnou osmou pozici. Celkově zatím nasbíral 87 bodů a 
drží si průběžné čtvrté místo. 
 
Pokud by se v evropském šampionátu tahačů na okruzích vyhlašovala cena pro smolaře roku, už teď 
by na ni měl zaděláno Téo Calvet. Jen považte: v prvním závodě se mu podařilo předjet řadu soupeřů, 
ale pak ho jeden z nich vytlačil mimo trať a ocitl se na poslední příčce. V druhém bojoval s přilnavostí 
pneumatik, přesto se z chvostu závodního pole posunul na čtvrtou pozici v poháru promotéra. 
V neděli se dostal do sendviče dvou agresivních rivalů, kteří na něj tlačili z obou stran a následným 
poškozením vozu mu pokazili vyhlídky na lepší než desáté místo. 
 
Smůla vyvrcholila v poslední slovenské jízdě. „V první zatáčce jsem dostal ránu a zničili mi zadní 
pneumatiku. Dojet s defektem je hodně těžké. Byl to celkově černý víkend, ale musíme se nad to 
povznést a do Německa pojedeme zase s cílem získat co nejvíc bodů,“ věří Téo Calvet, kterému v 
poháru promotéra patří se 110 body třetí příčka. Na nového lídra Jamieho Andersona mladý Francouz 
ztrácí 26 bodů. 
 
Šampionát pokračuje na 16. a 17. července na německém Nürburgringu. 
 
 
 

 


