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PRESS RELEASE

12 trophies for Buggyra!
Buggyra Zero Mileage Racing had a successful weekend in the ESET V4 Cup at Slovakia Ring. First,
David Vršecký took two individual races in a GT3 category, then he added one with Tomáš Enge,
and after that, it was time for Buggyra Academy drivers to shine. Yasmeen Koloc took TOP 3
finishes with Renault Clio RS and then even the first victory, together with Téo Calvet in an
endurance race.
David Vršecký faced a difficult task. In Spring, he switched from trucks to a GT3 category and now
there was his first-ever international race. “I never particularly liked Slovakia Ring with a truck, but
it’s completely the opposite with a GT car! I’m excited about how this car works! Thanks to the
setup by Jaroslav Janiš, and advice from Tomáš, I was able to extract the maximum out of the car
and that was very useful. In the endurance race, I had to watch my mirrors all the time and I fought
for every centimetre of the track,” shared the two-time European truck racing champion his
excitement.
On the other hand, Yasmeen Koloc had 5 races to go through. “I never had so many races in just 2
days before. It was very difficult, but I had great support from the team, and I was motivated by
previous podiums,” said Yasmeen. Together with Téo Calvet they even manage to win an
endurance race in their category. “It was my first experience with a Renault Clio. Also, I was a bit
nervous about the drivers’ swaps halfway through the race, in case something would go wrong.
Luckily, Yasmeen gave me the car in an excellent position, so I just managed my pace and it was
enough for a win,” said a very happy team owner Martin Koloc.
And the Buggyra Zero Mileage team really do not have much time to rest, as their busy schedule
continues this weekend with Aliyyah Koloc’s first race in trucks. Autodrom Most hosts the opening
round of this year’s European Truck Racing Championship season and with Aliyyah, the team also
brings Adam Lacko and Téo Calvet.

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

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E..
-2-

TISKOVÁ ZPRÁVA

12 trofejí pro Buggyru!
Buggyra Zero Mileage Racing o víkendu kralovala v ESET V4 Cupu na Slovakia Ringu. David
Vršecký získal první dvě individuální vítězství v kategorii GT3 a jedno společné s Tomášem Engem.
Zářilo i dravé mládí z Buggyra Academy. Yasmeen Koloc sbírala pódiová umístění s Renault Clio
RS a v endurance závodě společně s Teo Calvetem urvali premiérové vítězství.
Pro Davida Vršeckého to byl nelehký úkol. Na jaře přesedlal z trucků do kategorie GT3 a teď stál na
startu svého prvního mezinárodního závodu. „S truckem jsem Slovakia Ring moc rád neměl, ale
s GTčkem je to přesně naopak. Jsem nadšenej, jak to auto funguje! Díky nastavení od Jarka Janiše a
radám od Tomáše jsem z auta mohl vytáhnout maximum a moc se mi to hodilo. Při vytrvalostním
závodě jsem jel neustále na zrcátkách a bojoval o každý centimetr trati,“ neskrýval nadšení
dvojnásobný evropský šampion v závodech trucků.
Celkem 5 závodů absolvovala Yasmeen Koloc. „Tolik závodů za 2 dny jsem ještě nikdy nejela. Bylo to
hodně náročné, ale měla jsem skvělou podporu od týmu, navíc mě hnala dopředu předchozí
pódiová umístění,“ prozradila Yasmeen. S Téo Calvetem vyhráli vytrvalostní závod ve své kategorii.
„Byla to pro mě první zkušenost s Renaultem Clio. Navíc jsem měl obavy ze střídání v polovině
závodu, aby se něco nepokazilo. Naštěstí mi Yasmeen přivezla auto na výborné pozici, takže jsem si
jen drželo své tempo a stačilo to na vítězství,“ hodnotil francouzský mladík.
Nad míru byl spokojený i majitel týmu Martin Koloc: „Potvrzuje se, že jdeme správným směrem.
Buggyra Academy sklízí své první ovoce. Tým šlape jako hodinky, proto nijak nepolevujeme a stále
pracujeme.“
Nabitý program Buggyra Zero Mileage pokračuje již tento víkend premiérou Aliyyah Koloc
v závodech trucků, kdy na Autodromu v Mostě společně s Adamem Lackem a Téo Calvetem zahájí
letošní sezónu Evropského truckového šampionátu.
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