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PRESS RELEASE 

 

Buggyra ZM Racing had its first successful test, and now is preparing for 
Nürburgring 
 
After desert adventures, the Buggyra ZM Racing team is switching its focus to circuit racing. The 
first test took place at Nogaro. The very place where David Vršecký took his first podium back in 
2002, and where the team has its French base for the Buggyra Academy. 
 
Fabien Calvet took the role of a host, despite having rough battles with Martin Koloc at the end of 
the previous millennium. “If anybody had told us back then, that in just 20 years, our children will be 
part of the same team, we would not really believe it much,” he said. “For Adam and Téo, it’s a 
perfect circuit, considering its difficult and their experience. However, Buggyra Academy members 
Natal and Florian will have to be much more careful here.” 
 
We’re very fast … 
Just like Adam Lacko told us, as a team’s number one, before the official testing at Nogaro, there was 
the first check at the airport at Panenský Týnec. “We didn’t do anything big, but before leaving for 
France, we had to make sure that we’re not totally out of our way. So, it was an easier event for us.” 
And just like Adam confirmed, who is a favourite as always, not missing out on an overall podium 
finish since 2015, the Buggyra is now better thanks to some improvements on the front. “In 
comparison to the last year, we’re much faster. It’s amazing to find a whole second over the winter, 
so I went to congratulate Robin right away. We have some data, and its analysis will come to fruition 
in the next testing at Nürburgring,” said Adam, who, as always, did not want to elaborate on his 
championship predictions. “It’s still the same. I want to win, but it’s going to be difficult. The MAN 
trucks have improved so much and totally outclassed Iveco. Jochen, while being a defending 
champion, did not make it to the podium a single time…” 
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“I’m totally satisfied. It’s clear that there has been a lot of work on the car over the winter. So, the 
TOP 6 is a reasonable target. On the other hand, I know this circuit very well. Let’s wait and see about 
the Nürburgring,” added Téo Calvet. 
 
According to the race engineer Robin Dolejš, the team has managed to solve its issues from the 
previous year. “First of all, Nogaro is all about brakes and acceleration. And we’re positive about that, 
but this testing is just the beginning. We definitely have a vehicle capable of winning, so let’s wait 
and see whether the drivers are going to be any good,” he added laughing.  
 
France is staying 
While Téo Calvet is not going to be defending his French championship title, Buggyra remains in 
France through its Buggyra Academy France. “The academy programme is just starting. Just in the 
first half of this year, we’re going to have 6 training camps. We plan to do 48 race weekends, so we 
wouldn’t be able to fully participate in the national truck championship, so our goals in France are 
moving towards raising new talents.”French teenagers will be under the scrutiny of Fabien Calvet, 
and in his free time, also by the reigning French national champion Téo. “The guys won’t be under 
pressure, but they will have a lot of work. We know that the rookies can do a good result, just like 
Aliyyah did in her first year in the truck racing when she won at Nogaro,” added team principal Martin 
Koloc. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

První testování se Buggyra ZM Racing povedlo a zbrojí na Nürburgring 
 
Po pouštních dobrodružstvích začala pro tým Buggyra ZM Racing okruhová sezóna, stalo se tak na 
okruhu v Nogaru, na kterém David Vršecký vybojoval v roce 2002 první stupně vítězů. Zároveň se 
jedná o francouzskou základnu Buggyra Academy. 
 
Role hostitele se chopil Fabien Calvet svádějící na konci tisíciletí líté souboje s Martinem Kolocem. 
„Kdyby nám tehdy někdo řekl, že za dvacet let budou naše děti součástí jednoho týmu, asi bychom 
to brali s velkou rezervou,“ odhadoval. „Pro Adama a Téa, kteří už mají něco za sebou, se jedná 
vzhledem k náročnosti o ideální okruh, Natal s Florianem z Buggyra Academy budou muset být na 
začátku podstatně opatrnější.“   
 
Jsme hodně rychlí… 
Jak prozradil Adam Lacko z pozice týmové jedničky, testování v Nogaru předcházela menší prověrka 
na letišti v Panenském Týnci. „Nepouštěli jsme se do žádných velkých akcí, víceméně jsme se před 
odjezdem do Francie potřebovali přesvědčit, že nejsme úplně mimo, takže jsme sem jeli relativně v 
klidu.“ Jak potvrdil Adam z pozice tradičního favorita, který od roku 2015 nechyběl ani jednou na 
stupních vítězů, díky novinkám na přední nápravě, Buggyra zrychlila. „Ve srovnání s loňskem jsme 
podstatně rychlejší, najít během zimy sekundu, je super, taky jsem Robinovi hned gratuloval. Máme 
data, jejich analýza se promítne hned na dalším testování na Nürburgringu,“ konstatoval Adam, když 
se tradičně nepouštěl do prognóz ohledně vývoje šampionátu. „Je to pořád stejné, chci vyhrávat, ale 
bude to těžké. Speciály MAN loni strašně zrychlily a smetly Iveco, Jochen se jako obhájce titulu 
nedostal ani na bednu…“ 
 
„Jsem maximálně spokojený, je vidět, že se přes zimu hodně na autech pracovalo, cíl v podobě první 
šestky se jeví jako hodně reálný. Na druhou stranu se testovalo na okruhu, který hodně dobře znám, 
uvidíme, jak na Nürburgringu,“ dodal Téo Calvet.   
 
Podle závodního inženýra Robina Dolejše se během zimy podařilo vyřešit problémy minulé sezóny. 
„Nogaro je v první řadě o brzdách a zrychlení, zatím spokojenost, ale jsme teprve na začátku testovací 
série. Máme jednoznačně vítězné auto, uvidíme, jak se předvedou piloti,“ dodal se smíchem.  
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Francie nekončí 
Přestože Téo Calvet letos nebude obhajovat titul francouzského mistra, Buggyra ve Francii zůstává. 
Stane se tak prostřednictvím jezdců Buggyra Academy France. „Program akademie se rozjíždí na plné 
obrátky. Jen v prvním pololetí letošního roku budeme mít 6 tréninkových kempů.  Letos odjedeme 
celkem 48 závodních víkendů a plnohodnotnou účast v národním truckovém šampionátu bychom 
nezvládli, proto bude naším cílem na francouzské půdě výchova nových talentů.“ 
 
Na francouzské teenagery bude dohlížet Fabien Calvet, ve volném čase pak stále úřadující mistr 
Francie Téo. „Chlapci nebudou pod žádným tlakem, čeká je spousta práce. Víme ale, že i nováček 
dokáže zajet dobrý výsledek, jako se to povedlo Aliyyah hned v prvním roce své truckové kariéry, kdy 
vyhrála v Nogaru,“ dodal týmový boss Martin Koloc. 
 
 

 


