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REPORT

Lacko fought for victory, Calvet leads Promoter's Cup
There were huge 30th anniversary celebrations of truck racing in Most. And pilots of Buggyra ZM
Racing team played an important and successful role to the great joy of nearly 40 000 spectators.
Adam Lacko took two times second position and Téo Calvet with two wins strengthened his lead
in the Promoter's Cup.
„Most was marvellous. The weather was great. a lot of people came to cheer us. We made a great
show at the circuit even we had probably the most challenging weekend in Most ever, because we
were fighting in two championships here,“ Buggyra's head of communications Jan Kalivoda recalled
start of Buggyra pilot Aliyyah Koloc in EuroNASCAR races.
The natural elements avoided the North Bohemian circuit this time. The sun smiled on the
competitors and spectators all weekend, only occasionally teased by some clouds.
On Saturday Adam Lacko in cup race 1 started from third row and took fourth place. But the real
show for the thousands of Buggyra fans, whose team shirts could not be missed in the stands or in
the paddock, Lacko prepared for the second run in the late afternoon.
Adam long time raced on third position behind leading pair Lukas Hahn, Jamie Anderson. At the last
corner of the last lap young German made a mistake and went too wide. This manoeuvre also slowed
down the Briton and Adam saw his chance. At the exit he found his place between both rivals and
pushed like hell for the win. If the finish line was only hundred meters further, it could have been the
first place for Buggyra. In the end Lacko lost to Anderson by just 101 thousandths of a second.
„I raced in third place and watched for Kiss behind me. But I still believed, it was possible to move
further. And it really worked out in the last lap and the last corner. Just like two dogs fought for a
bone, and a third ran away with it. Second place is wonderful and I am delighted,“ told 37-years-old
driver holding trophy in his hands.
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Lacko’s Sunday was almost the same. In the main race after start from fifth position he held it till the
end. In the second race with top 8 in reversed order he soon took third position. Then he again
overtook young Hahn and beyond Anderson he scored another second position in front of Czech
fans.
„Two second places. Points are at the base, car is not broken. We can be delighted with Most race
weekend. A lot of spectators have come. At the first chicane I always heard huge noise from tribunes.
I am happy that people were at the races again,“ enjoyed Lacko, who reduced his loss to third-placed
Sasha Lenz to 26 points.
His team mate Téo Calvet could be also delighted. And he has very similar weekend as Adam did. For
21-year-old Frenchman, it meant victory in the Promoter's Cup, and then suffering with a damaged
rubber or hard contact with opponent.
Buggyra Academy's driver was the most happy after Saturday's main race, in which Calvet finished
fifth overall. „I enjoyed the race. We were fighting each other the whole time and in the end I
managed to overtake my rival in the fight for the victory in the Promoter's Cup, Anderson. It was a
very fun,“ stated the satisfied racer.
In second race of the day he had a puncture almost from the start, his tire even exploded at the end.
But he was again lucky on Sunday. Calvet also shined in the main race. He won the Cup standings and
finished sixth overall. „Start was full of contacts, I was able to move one position ahead. Till the finish
I enjoyed the race,“ told Téo.
But he didn't have so much joy on Sunday afternoon. He was hit again. Although it was not defect,
the Frenchman found himself off the track and lost several positions. But it couldn’t change anything
on his first position in Promoter's Cup. He leads Anderson by eight points.
Race results and standings: https://www.goodyearfiaetrc.com/standings
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ZÁVODNÍ REPORT

Díky věrným fanouškům. Lacko se v Mostě pral o vítězství, Calvet si
upevnil vedení v Promoter's Cupu
Most patřil o víkendu oslavě 30 let truckového závodění, při níž hráli k velké radosti téměř 40 tisíc
diváků důležitou a úspěšnou roli piloti týmu Buggyra ZM Racing. Adam Lacko skončil dvakrát na
druhé pozici a Téo Calvet si dvěma vyhranými jízdami upevnil vedení v Promoter's Cupu.
„Most byl naprosto fantastický. Počasí bylo skvělé, přišlo nás podpořit opravdu hodně lidí. Na trati
jsme předvedli skvělou show. To i přes fakt, že jsme tady zažili asi nejnáročnější víkend, protože jsme
tu bojovali na dvou frontách,“ připomněl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda start pilotky Buggyry
Aliyyah Koloc v souběžně konaném klání EuroNASCAR.
Severočeskému okruhu se tentokrát vyhnuly přírodní živly a celý víkend se na závodníky a diváky
usmívalo slunce jen občas poškádlené nějakým tím mrakem.
V prvním sobotním závodě obsadil Lacko po startu ze třetí řady konečné čtvrté místo. Ale tu pravou
show si pro tisíce fanoušků Buggyry, jejichž týmová trička nešlo přehlédnout na tribunách ani v
paddocku, si Lacko nachystal na pozdně odpolední druhou jízdu. Adam se dlouho držel na třetím
místě, když stínoval vedoucí dvojici Lukas Hahn, Jamie Anderson.
Jenže v úplně poslední zatáčce udělal mladý Němec chybu a byl příliš široký. Tím mírně zbrzdil i Brita,
v čemž pilot Buggyry vycítil svoji šanci. Na výjezdu ze zatáčky se vmáčkl mezi oba rivaly a začal urputný
sprint o vítězství. Být cílová čára tak o sto metrů dál, mohla být první Buggyra, takhle Lacko s
Andersonem prohrál o pouhých 101 tisícin sekundy.
„Celou dobu jsem jel na třetím místě a hlídal si za sebou Kisse. Ale pořád jsem věřil, že by se šlo
posunout. A ono to v posledním kole a poslední zatáčce vyšlo. Prostě dva se perou a třetí se směje.
Druhé místo je super a jsem spokojený,“ řekl s trofejí v ruce usměvavý 37letý pilot.
Neděle se u Lacka odehrála téměř jako přes kopírák. V hlavním závodě se po startu z páté pozice na
stejné příčce držel po celý závod. V druhé jízdě, v níž měla první osmička otočené pořadí na startu, se
závodník Buggyry brzy prodral na třetí příčku. Pak se mu zase podařilo předjet mladého Hahna a za
Andersonem si pod šachovnicovou vlajku přijel pro druhou domácí trofej.
„Dvě druhá místa, body jsou doma, auto je vcelku. Můžeme být s Mostem spokojení. Na závod
dorazila spousta fanoušků. V první šikaně jsem pokaždé slyšel, jak to na tribunách burácelo. Mám
radost, že se lidi vrátili zpátky na tribuny,“ liboval si Lacko, který díky mosteckým úspěchům snížil
svoji ztrátu na průběžně třetího Sashu Lenze na 26 bodů.
Spokojený mohl být i jeho týmový kolega Téo Calvet. Také u něj to bylo v sobotu a v neděli velmi
podobné. V případě 21letého Francouze to znamenalo nejprve vítězství v Promoter's Cupu, a pak
trápení s poničenou gumou či nevybíravým atakem soupeře.
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Nejlépe naději Buggyra Academy vyšel sobotní hlavní závod, v něm si Calvet dojel pro celkové páté
místo. „Závod jsem si užil. Po celou dobu jsme tam navzájem bojovali a v závěru se mi podařilo předjet
mého rivala v boji o vítězství v Promoter's Cupu Andersona. Byla to hodně povedená jízda,“ uvedl
spokojený pilot.
Tu druhou odjel téměř celou s defektem, v závěru mu guma dokonce explodovala. Ale chuť si spravil
následující den. V neděli Calvet znovu zazářil v hlavním závodě. Ovládl hodnocení cupu a celkově
skončil šestý. „Start byl plný kontaktů, mně se podařilo posunout o jednu pozici kupředu. Až do cíle
jsem si to užil,“ sdělil Téo.
V neděli odpoledne už tolik radosti neměl. Opět dostal ránu, ale byť to nebyl defekt, Francouz se ocitl
mimo trať a ztratil několik pozic. V celkovém pořadí v Promoter's Cupu to ale nic nezměnilo na tom,
že z Mostu odjíždí jako lídr s náskokem navýšeným na osm bodů před Andersonem.
Výsledky, průběžné pořadí ME a Promoter's Cupu: https://www.goodyearfiaetrc.com/standings
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