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PRESS RELEASE

Aliyyah and Yasmeen Koloc have begun their preparations for Dakar
Rally
In the second half of the last week, the team took its Can-Am buggies to Milovice, Czech Republic
for some testing ahead of Dakar. But as the team owner Martin Koloc also pointed out, it marked
the beginning of preparations of his daughters for Dakar Rally.
The team’s management is now planning to enter both girls in 2023 when the twins will be 18 years
old. At the moment, it is Yasmeen who has more experience with the most famous rally in the
world. In January, she interviewed big stars like a current Cars category winner Carlos Sainz or a 3time-winner and a bronze medalist from Olympic Games in shooting Nasser Al-Attiyah.
“Both girls told me that they want to race. Our main partners have no problems with that, so why
not give it a shot,” said Martin Koloc, who also added that the preparations definitely will not take
away their ambitions from circuit racing.
“In these times, it’s difficult to plan anything in advance. However, the girls should do a practice
camp in a desert in Qatar this December.
Right now, it is not clear in which categories should the youngest-ever Dakar Rally competitors
start. While the most logical option would be the Side-by-Side category (UTV), in the end it could be
the Truck or T1 category.
“We have presently structure very comprehensive training program from now until January 2023
across the best training terrains in Europe, UAE, South Africa and Morocco.“ added Martin Koloc.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Aliyyah a Yasmeen Kolocovy zahájily přípravu na Rallye Dakar
Ve druhé polovině minulého týdne proběhlo v Milovicích před dakarské testování bugin Can-Am.
Jak prozradil majitel týmu Martin Koloc, zároveň se jednalo o zahájení přípravy jeho dcer na Rally
Dakar.
Týmový management plánuje start obou dívek na rok 2023, kdy bude dvojčatům osmnáct let. Větší
„zkušenosti“ s nejslavnější dálkovou soutěží planety má Yasmeen, která v roli reportérky zpovídala
letos v lednu takové hvězdy, jakými jsou aktuální vítěz kategorie automobilů Carlos Sainz, či Násir al
Attíja, který má na svém kontě tři dakarské triumfy plus bronzovou medaili z OH ve sportovní
střelbě.
„Holky za mnou přišly s tím, že by chtěly závodit, klíčoví partneři s tím nemají problémy, takže proč
to nezkusit,“ uvedl v této souvislosti Martin Koloc. Jak ovšem zároveň dodal, příprava na Dakar by
rozhodně neměla snížit okruhové ambice obou dívek. „V současné době lze těžko něco plánovat s
časovým předstihem, každopádně už letos v prosinci by měly holky absolvovat pouštní tréninkový
kemp v Kataru.
Zatím není zcela jasné, v jakých kategoriích budou historicky nejmladší účastnice Rallye Dakar
startovat. Jako nejpravděpodobnější se jeví vcelku logicky kategorie Side by Side, může to však být i
v trucku nebo ve tříde T1 (osobní vozy).
„V této chvíli je připraven velmi intenzivní dvouletý tréninkový program, během kterého budou
DAKAR Sistaz sbírat zkušenosti v Evropě, UAE, Jižní Africe, Maroku a Kataru“ dodal Martin Koloc.

