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REPORT 

 

Buggyra is leaving European truck racing after 30 years. Calvet wins 
Promoter’s Cup 
 
The race weekend in Jarama not only marked the end of this year's Goodyear FIA ETRC season but also the 
end of an era for Buggyra ZM Racing. One of the most successful teams in the history of the championship 
is leaving European truck racing. To finish in style, Téo Calvet won the Promoter's Cup title and Adam Lacko 
finished fourth overall. In the team standings, Buggyra claims third place.  
 
„It is time to turn the page. We will continue to follow the events in the truck championship and we don’t rule 
out a return to the series in the future but we will definitely not be on the grid next year. The team will now 
be concentrating on endurance racing with the target of the 24 Hours of Le Mans and other long-distance 
races including the Dakar Rally. That’s why we will be slimming down our racing program, so we can better 
prepare for these challenges. However, we are not completely done with truck racing as we will continue to 
support our drivers participating in the Buggyra Academy France programs and the French championship,“ 
explained Buggyra ZM Racing team principal Martin Koloc this unexpected step. 
 
Buggyra said goodbye to the European Championship in style. Téo Calvet secured the Promoter's Cup triumph 
in the first race on Sunday which he celebrated by winning the afternoon race. On Saturday he claimed second 
place in the handicap race. "It's great to end the season with a title. We worked hard for it all year; we had to 
deal with a lot of problems. That's why I'm incredibly happy. We fought until the very end and I would like to 
thank the team for the great work they have been doing all year," said the happy 21-year-old Frenchman. 
 
Adam Lacko also had a very successful weekend on his favorite Jarama circuit. On Saturday, he took third place 
in Race two. In the first race on Sunday, he lost only to champion Norbert Kiss. „We have a full season behind 
us. We fought not only for ourselves but also for the whole team. Téo claimed a well-deserved third place. It 
wasn't easy at all but we managed to do it in the end. My fourth place overall is also a decent result. This year, 
for the first time since 2015, I have missed the top but we fought hard and the results from Jarama show that 
we are still among the top,“ explained the experienced Czech pilot. 
 
But now it's time to say goodbye to the European series. „We have achieved a lot as the statistics, which I 
personally do not like very much, show quite clearly. Winning a third of almost 1000 races we have started, is 
something we are very proud of. Countless numbers of very good drivers drove for the team, several of whom 
we led to winning the title. I am very happy for every year we spent here together and wanted to thank 
everyone for that,“ said Martin Koloc. 
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30 years in brief 
 
On Sunday in Spain, the Buggyra team said goodbye to European Truck Racing after exactly thirty seasons. 
And those were three very successful decades indeed. They brought eight driver titles and five team 
championships. In addition, Buggyra remained faithful to truck racing during all this time, while many 
renowned companies have come and gone. 
 
Some numbers 
Buggyra drivers have won an incredible 326 races which means a victory in every third race the team has 
started. The team also claimed 156 golden cups in the team championship. The total number of podiums is 
also staggering with 812 driver podiums – meaning a podium in more than 82 % of the races and another 334 
for the team. And one more astronomical number: Buggyra scored a total of 13,052 points during its time in 
truck racing, that's over 13 points per race. 
 
The milestones 
Everything began in 1993 when Martin Koloc began competing with LIAZ. Two years later, he celebrated his 
first title with Sisu Truck, only to be repeated the year after, in 1996. In both seasons he won the prestigious 
Golden Steering Wheel. 
 
Another important milestone was the year 2001 when the Sisu and Praga brands were replaced with the first 
truck coming from a workshop in Roudnice in the Czech Republic, named Buggyra. In 2002, German driver 
Gerd Körber won the title, continuing the now "good tradition" of winning the title again the year after. In the 
2007 season, Swiss pilot Markus Bösiger became European champion. 
 
Then, talented Czech David Vršecký got behind the wheel of the Buggyra trucks. He added another double 
victory as he dominated European circuit truck racing in 2008 and 2009. Buggyra’s collection of FIA ETRC titles 
(until 2005 the series was called FIA European Cup) was completed five years ago by Adam Lacko who has just 
celebrated the title of European champion in Jarama. 
 
In addition to the driver championships, Buggyra also has five team championships to its name, winning three 
years in a row from 2007 to 2009 and then again in 2015 and 2017. 
 
In thirty seasons, a total of 23 pilots, including three women, drove for Buggyra. Lenka Vlachová was behind 
the wheel of a Sisu in the 2000 season. Nine years ago, popular German driver Ellen Lohr started in two races, 
and for the whole 2020 season, talented Aliyyah Koloc was racing for the team. 
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Other interesting personalities that drove for Martin Koloc and the Buggyra team were Czech singer Daniel 
Landa and truck racing legend Antonio Albacete from Spain. And legends such as two-time Formula 1 world 
champion Emerson Fittipaldi, the only Czech F1 driver Tomáš Enge, or now President of the International 
Automobile Federation (FIA) Mohammed Bin Sulayem tested for the team in the past.  
 
 
Buggyra in European Truck Racing in numbers: 
Seasons: 30 (1993–2022) 
Driver titles: 8 (Martin Koloc 1995-1996, Gerd Körber 2002-2003, Markus Bösiger 2007, David Vršecký 2008-
2009, Adam Lacko 2017) 
Team titles: 5 (2007–2009, 2015, 2017) 
Drivers: 23 (Martin Koloc (CZ), David Vršecký (CZ), Daniel Landa (CZ), Chris Tucker (GB), Lenka Vlachová (CZ), 
Gerd Körber (D), Antonio Albacete (E), Ludovic Faure (F), Adam Lacko (CZ), Markus Bösiger (CH), Uwe Nittel 
(D), Chris Levett (GB), Jurij Jegorov (RUS), Michail "Mike" Konovalov (RUS), Michal Matějovský (CZ), Ellen 
Lohr (D), Jiří Forman (CZ), Alen Draganovič (SLO), Enes Draganovič (SLO), Oliver Janes (GB), Mika Mäkinen 
(FIN), Téo Calvet (F), Aliyyah Koloc (UAE). 
Total racing weekends: 270 
Total number of races: 985 
Wins: 326, i.e. 33.1 % of races started  
Podium places: 812, i.e. 82.44 % of races started 
Total points: 13,052, i.e. 13.25 points per race started 
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REPORT 
 

Buggyra po 30 letech opouští evropský truck racing. Calvet na závěr sezony 
vybojoval titul v Promoter’s Cupu  
 
Závodním víkendem v Jaramě skončila nejen letošní sezona ME tahačů na okruzích, ale také jedna éra týmu 
Buggyra ZM Racing. Jeden z neúspěšnějších týmů historie šampionátu totiž svět evropských trucků opouští. 
Na rozloučenou Téo Calvet vybojoval titul v Promoter’s Cupu a Adam Lacko skončil bramborový. V 
hodnocení týmů Buggyra dosáhla na bronz. 
 
„Přišel čas se posunout dále. Dění v truckovém šampionátu budeme dál sledovat a v budoucnosti není 
vyloučen náš návrat. Příští rok ale určitě startovat nebudeme. Tým se teď soustředí na vytrvalostní závody s 
výhledem startu ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans a na dálkové soutěže včetně Rallye Dakar. Proto budeme 
zeštíhlovat závodní program, abychom se mohli lépe připravit na tyto výzvy. S truck racingem úplně 
nekončíme, budeme dál podporovat naše piloty v rámci Buggyra Academy France a ve francouzském 
šampionátu,“ vysvětlil šéf Buggyry Martin Koloc pro mnohé fanoušky nečekaný krok. 
 
S evropským šampionátem se Buggyra rozloučila ve velkém stylu. Téo Calvet si už v první nedělní jízdě 
definitivně zajistil triumf v Promoter’s Cupu, který oslavil vítězstvím v odpoledním závodě. To přidal k druhé 
pozici ze sobotního handicapového klání. „Je super završit sezonu titulem. Celý rok jsme na tom tvrdě 
pracovali, museli jsme se potýkat s velkým množstvím problémů. Proto jsem neskutečně šťastný. Bojovali jsme 
až do samotného konce a chtěl bych týmu poděkovat za skvělou práci, kterou celý rok předváděl,“ uvedl 
šťastný 21letý Francouz. 
 
Ani Adam Lacko se nenechal ve své oblíbené Jaramě zahanbit. V sobotu obsadil třetí místo v jízdě číslo dvě a 
v prvním nedělním závodě našel přemožitele jen v osobě staronového šampiona Norberta Kisse. 
 „Máme za sebou celou sezonu. Nebojovali jsme jen sami za sebe, ale i za celý tým. S Téem jsme získali krásné 
třetí místo. Vůbec to nebylo jednoduché, ale nakonec se nám to podařilo. Moje čtvrté místo v celkovém 
hodnocení je také slušný výsledek. Letos jsem sice poprvé od roku 2015 chyběl v top 3, ale vůbec jsme se na 
závodní trati neztratili a výsledky z Jaramy ukázaly, že pořád patříme mezi špičku,“ uvedl zkušený pilot. 
 
Teď ale přišel čas loučení s evropským seriálem. “Za tu dobu jsme zažili opravdu hodně. Statistiky, kterým 
osobně moc neholduju, mluví dost jasně. To, že jsme z téměř tisícovky jízd každou třetí vyhráli, je bilance, 
kterou se jen tak někdo pochlubit nemůže. V týmu se vystřídal nespočet kvalitních pilotů, několik z nich jsme 
dovedli až k zisku titulu. Jsem moc rád za každý rok, který jsme tu společně strávili, a chtěl za to všem 
poděkovat,” uvedl Martin Koloc. 
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Třicet let v kostce 
 
V neděli odpoledne se tak ve Španělsku stáj Buggyra po rovných třiceti sezonách rozloučila s truckovou 
Evropou. A byly to tři velmi úspěšné dekády. Přinesly osm titulů mezi jezdci a pět mezi stájemi. Navíc Buggyra 
za celou tu dobu zůstala truckům věrná, zatímco mnohé renomované koncerny do šampionátu přicházely a 
zase odcházely podle toho, jak velela jejich marketingová politika. 
 
Piloti Buggyry stáli na nejvyšším stupni po neuvěřitelných 326 jízdách. To znamená, že vyhráli každou třetí 
bodovanou jízdu, do níž nastoupili. Kromě toho získali dalších 156 zlatých pohárů v týmové soutěži. Ohromující 
je také celkový počet umístění na bedně. Těch bylo 812 v jednotlivcích, což je přes 82 procent odjetých jízd, a 
dalších 334 v týmech. A ještě jedno astronomické číslo: Buggyra za celou svoji existenci získala 13 052 bodů. 
To je přes 13 bodů na každou jízdu. 
 
Všechno začal Martin Koloc v roce 1993 premiérovým startem s LIAZem. Už o dva roky později slavil se 
speciálem Sisu první titul, na který navázal hned v následující sezoně 1996. V obou těchto letech získal prestižní 
Zlatý volant. 
 
Dalším důležitým mezníkem byl rok 2001, kdy speciály značek Sisu či Praga nahradil první vůz z roudnických 
dílen pojmenovaný Buggyra. A už v ročníku 2002 s ním Němec Gerd Körber vybojoval titul. Jak se stalo „dobrým 
zvykem“, hned v následujícím roce triumf zopakoval. V sezoně 2007 se evropským šampionem stal švýcarský 
pilot Markus Bösiger. 
 
To už za volantem Buggyry jezdil talentovaný David Vršecký, který přidal další double: opanoval svět 
evropských okruhových trucků v letech 2008 a 2009. Sbírku vítězných pohárů ze seriálu FIA ETRC (do roku 
2005 pojmenovaný jako Evropský pohár FIA) doplnil před pěti lety Adam Lacko, který právě v Jaramě oslavil 
titul mistra Evropy. 
 
Vedle titulů mezi jezdci má Buggyra v ME na svém kontě také pět triumfů v hodnocení stájí. Opanovala je v 
letech 2007 až 2009, 2015 a 2017.  
 
Během oněch třiceti sezon nastoupilo v barvách týmu celkem 23 pilotů včetně tří žen. Sezonu 2000 absolvovala 
za volantem Sisu Lenka Vlachová, před devíti lety odjela s Buggyrou dva závody populární Němka Ellen Lohr a 
kompletní ročník 2020 odjela talentovaná Aliyyah Koloc. 
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Mezi další zajímavá jména, která měl Martin Koloc ve svém týmu, můžeme připomenout zpěváka Daniela 
Landu či španělského truckového matadora Antonia Albaceteho. Při testech do Buggyry usedly takové 
legendy, jako je dvojnásobný mistr světa F1 Emerson Fittipaldi, jediný Čech na startu závodů formule 1 Tomáš 
Enge nebo také úřadující prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Mohamed bin Sulayem. Perličkou 
je testovací jízda, při které za volant usedla manželka evropského šampiona z roku 2017 Kateřina Lacko. 
 
 
Buggyra ve světě evropských tahačů v číslech: 
Sezony: 30 (1993–2022) 
Tituly mezi jezdci: 8 (Martin Koloc 1995 a 1996, Gerd Körber 2002 a 2003, Markus Bösiger 2007, David 
Vršecký 2008 a 2009, Adam Lacko 2017) 
Tituly mezi týmy: 5 (2007–2009, 2015 a 2017) 
Počet pilotů: 23 - Martin Koloc, David Vršecký, Daniel Landa, Chris Tucker (GB), Lenka Vlachová, Gerd Körber 
(D), Antonio Albacete (E), Ludovic Faure (F), Adam Lacko, Markus Bösiger (CH), Uwe Nittel (D), Chris Levett 
(GB), Jurij Jegorov (RUS), Michail "Mike" Konovalov (RUS), Michal Matějovský, Ellen Lohr (D), Jiří Forman, 
Alen Draganovič (SLO), Enes Draganovič (SLO), Oliver Janes (GB), Mika Mäkinen (FIN), Téo Calvet (F) a 
Aliyyah Koloc. 
Celkem závodních víkendů: 270 
Celkem bodovaných jízd v závodech: 985 
Vítězné jízdy: 326, to je 33,1 % absolvovaných bodovaných jízd 
Počet umístění na stupních vítězů: 812, to je 82,44 % absolvovaných bodovaných jízd 
Celkem získaných bodů: 13 052, to je 13,25 bodu na jednu odjetou bodovanou jízdu 

 
 
 

 


