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PREVIEW

The next challenge for Lacko and Calvet will be the traditional race at Le
Mans
The Goodyear FIA ETRC championship continues with the seventh and penultimate race at the
circuit in Le Mans, France. At the Bugatti circuit, the drivers of the Buggyra ZM Racing team will
fight for precious points: Adam Lacko for a move in the overall standings to the elite three and Téo
Calvet for another win in the Promoters Cup.
The end of the season is associated with a double race every year. After Le Mans, the entire trucker
family moves to Jarama, where the entire 2022 season will conclude. These two weeks will be very
challenging for the team. "It's nothing we don't have experience with. Of course, it is always a big
risk, which can significantly affect the end of the season and has already affected it several times in
the past, but we are ready, including the reserve team," said Buggyra's head of communications Jan
Kalivoda, regarding the demanding logistics.
Adam Lacko took his second victory of the season in the previous race in Zolder and will try to expand
his collection right away in France. "I like the Le Mans circuit. It's always a little bit special here,
because the background of the famous twenty-four-hour race breathes on you from every part. If
we look at history, truck races are also admired here. We have a clear goal, namely to reach the
podium positions in the running order. I believe we have what it takes here at Le Mans," said Adam
Lacko before leaving.
It is a home race for the second member of the team and Téo Calvet is also aware of the size of the
event. "I have information from the organizers that everything is probably completely sold out. A
record number of visitors is expected, which of course makes me happy as a local rider. Where else
should I show myself than at Le Mans. On the other hand, it is a big responsibility and I approach the
race with respect. We're doing well, so we have something to build on," said the French rider.
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Race weekend schedule:
Saturday 24/09/2022:
15:05 FIA ETRC Race 1 (11 laps)
17:45 FIA ETRC Race 2 (11 laps)
Sunday 25/09/2022:
14:10 FIA ETRC Race 3 (11 laps)
16:55 FIA ETRC Race 4 (11 laps)
Live timing and live stream: https://www.goodyearfiaetrc.com/live
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Další výzvou pro Lacka a Calveta bude tradiční závod v Le Mans
Sedmým a předposledním závodem pokračuje sezóna ME tahačů na okruzích ve francouzském Le
Mans. Na okruhu Bugatti budou jezdci týmu Buggyra ZM Racing bojovat o drahocenné body: Adam
Lacko o posun v celkovém pořadí do elitní trojky a Téo Calvet o další vítězství v rámci Promoters
Cupu. Celý závodní program bude opět vysílán s českým komentářem živě na platformách Tn.cz,
Nova.cz a Voyo.
Závěr sezóny je už každoročně spjatý s dvojzávodem. Po Le Mans totiž přejíždí celá truckerská rodina
do španělské Jaramy, kde se celá sezóna 2022 uzavře. Pro tým budou tyto dva týdny velmi náročné.
„Nejedná se o nic, s čím bychom neměli zkušenosti. Samozřejmě je to vždy velké riziko, které závěr
sezóny muže výrazně ovlivnit a v minulosti již několikrát ovlivnilo, ale jsme připraveni včetně
záložního týmu,“ uvedl na adresu náročné logistiky šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.
Adam Lacko si v předchozím závodě v Zolderu připsal na své konto druhé vítězství v sezóně a rozšířit
svoji sbírku se pokusí hned ve Francii. „Okruh v Le Mans mám rád. Je to tady vždy tak trochu speciální,
protože na vás z každé části dýchá zázemí proslulé čtyřiadvacetihodinovky. Když se podíváme do
historie, tak i truckové závody se zde těší velikému obdivu. My máme cíl jasný, a to dotáhnout se v
průběžném pořadí na pódiové pozice. Věřím, že v Le Mans na to máme,“ uvedl před odjezdem Adam
Lacko.
Pro druhého člena týmu je to domácí závod a velikost podniku si uvědomuje také Téo Calvet. „Od
organizátorů mám informaci, že je snad vše úplně vyprodané. Čeká se možná i rekordní návštěvnost,
a to mě jako domácího jezdce samozřejmě těší. Kde jinde bych se měl ukázat než právě v Le Mans.
Na druhou stranu je to velká zodpovědnost a k závodu přistupuji s respektem. Daří se nám, a tak
máme na čem stavět,“ řekl francouzský jezdec, který to na okruh bude mít o poznání blíže než jeho
český kolega.
Live timing and live stream: https://www.goodyearfiaetrc.com/live
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Harmonogram závodního víkendu:
Sobota 24.9.2022:
15:05 FIA ETRC Závod 1 (11 kol)
17:45 FIA ETRC Závod 2 (11 kol)
Neděle 25.9.2022:
14:10 FIA ETRC Závod 3 (11 kol)
16:55 FIA ETRC Závod 4 (11 kol)
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