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PRESS RELEASE 

 

Aliyyah Koloc rewrites history again 
 
This time, it happened at the Hail International Rally that took place in Saudi Arabia last week and 
it was the final test for the BUGGYRA team ahead of Dakar Rally 2022. The fastest female truck 
racing driver did not just win the first stage on her off-road debut, but she won the national cup in 
the overall standings and her result would even give her a 2nd place finish in the T3 category of the 
FIA World Cup For Cross Country Rallies. 
 
But that was not everything for the Buggyra Academy in Saudi Arabia. Despite technical issues in the 
first and third stages, Yasmeen Koloc took a great 3rd place in the T3 category. And Téo Calvet was 
extraordinarily successful, as he is preparing for the Dakar Rally in January. The French driver won 
the first stage and finished 3rd in the Trucks category. 
 
“I know a bit about the Buggyra Academy project, but these results have really surprised me. This 
team has some young drivers with amazing potential. They’re just at the beginning, but they’re 
already showing that very soon they can aim very high at the Dakar Rally,” confirmed the 3-time 
Dakar Rally winner in the Cars category Nasser Al-Attiyah, who took the overall victory at Hail 
International Rally with a time 10h 50m 23s. 
 
The winner drove and listened 
The 17-year-old twins on a podium – that is something that the world of Motorsport has not seen 
before, and it is almost certain that something like this will not happen again anytime soon. 
 
“I knew that I’ll be navigating a 17-year-old girl with minimum rallying skills, but the result has 
exceeded all my expectations,” said one of the world’s most respected navigators Xavier Panseri. 
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“When we won the first stage, I was speachless. She is a great listener, and she took every piece of 
advice to the track. She never gives up and she’s a real fighter. She knows perfectly, when to use full 
throttle and when to take it easy. I’m pleasantly shocked by the final result. Big thanks to the team 
for the fantastic experience and atmosphere. I wouldn’t be afraid to go to Dakar 2023 if we do it 
together.” 
 
Yasmeen Koloc’s navigator Stéphane Duple has pretty much the same opinion: “To finish 3rd in the 
first race is excellent. It was clear that she and her sister practiced a lot. A good start, then 
improvements, sometimes it was necessary to take it a bit easier, but it was great overall.” 
 
“Of course, I’m happy, I have to thank the whole team for a fantastic job. I just drove and listened to 
Xavier. I kind of regret that I and Yasmeen can’t race at Dakar this January already,” confirmed the 
sensational winner.  
 
Téo can do it! 
The French circuit racing champion and a successful European Truck Racing Championship driver Téo 
Calvet showed his amphibian skills as he switched from asphalt to sand. 
 
“A great performance. Téo handled his debut perfectly and Ignacio will have a good teammate at 
Dakar,” said Martin Koloc, the team principal, who put the young French to the multiple Dakar Rally 
winner Josef Kalina. 
 
“He has got racing in his blood and considering that he’s just 21-year-old, he’s got the understanding 
of this vehicle, that’s pretty much unknown to him. Sure, Dakar is a much difficult competition, but 
he’s got already more ambition than to just take part,” confirmed the legendary navigator. 
 
“I really enjoyed it, I felt the support of the whole team and even my dad praised my performance. 
But I’m going to Dakar mostly to learn, and I can’t wait for it,” confirmed Téo. 
 
Successful testing 
A little bit in the shadows of the Buggyra Academy success, was Josef Macháček, the reigning T3 
category Dakar winner. The team has decided to take part in the Hail International Rally only as a 
final test ahead of Dakar. 
 
“Everyone knows what’s Josef capable of, so, unlike with the girls and Téo, we didn’t really have to 
prove anything. To do two stages, which is a half of the race, that was more than enough to test the 
vehicle. Of course, Josef would have wanted to continue, but we decided to let him rest a bit. We’re 
ready for Dakar Rally 2022,” said the chief constructor David Vršecký. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Aliyyah Koloc přepsala (opět) historii 
 
Tentokrát se tak stalo na Hail Interational Rallye, která se uskutečnila minulý týden v Saúdské 
Arábii, kam tým BUGGYRA vyrazil v rámci poslední přípravy před Rally Dakar 2022. Nejrychlejší 
truckerka světa totiž vyhrála při své offroadové premiéře nejen první etapu a v absolutním pořadí 
celý národní pohár, její výsledek by v kategorii T3 zároveň stačil na druhé místo ve světovém 
poháru FIA.  
 
Tím ovšem exploze Buggyra Academy v Saúdské Arábii zdaleka neskončila. Yasmeen Koloc přes 
technické problémy v první a třetí etapě dojela v kategorii T3 na skvělém třetím místě. Mimořádně 
úspěšné dílo dokonal na lednovou Rally Dakar připravující se Téo Calvet, který po triumfu v první 
etapě skončil v kategorii kamiónů celkově třetí. „Něco málo o projektu Buggyra Academy vím, 
nicméně výsledky mě hodně překvapily. Tým disponuje mladými jezdci s mimořádným potenciálem, 
kteří jsou sice na začátku, ale ukázali, že v nejbližší budoucnosti mohou pomýšlet na Dakaru hodně 
vysoko,“ potvrdil trojnásobný vítěz Rally Dakar kategorie automobilů Násir al – Attíja, který se stal s 
časem 10h 50m 23s zároveň absolutním vítězem Hail Interational Rallye.   
 
Vítězka jela a poslouchala 
Sedmnáctiletá dvojčata na stupních vítězů svět motoristického sportu nepamatuje a s 
pravděpodobností hraničící s jistou lze hovořit o počinu, který nebude hned tak překonán. „Věděl 
jsem, že budu navigovat 17letou holku bez větších rallyových zkušeností, ale výsledek absolutně 
předčil veškerá má očekávání,“ konstatoval z pozice jednoho z nejrespektovanějších světových 
navigátorů Xavier Panseri. „Když jsme vyhráli první etapu, neměl jsem na to co říct. Umí skvěle 
naslouchat a všechny rady do puntíku převádět do praxe, nikdy se nevzdá, je to pravá bojovnice. Ví 
naprosto přesně, kdy dát plný plyn a kdy naopak zvolnit. Celkovým výsledkem jsem příjemně 
šokován, díky celému týmu za fantastický zážitek a atmosféru. Případné společné účasti na Dakaru 
2023 se vůbec nebojím.“ 
Prakticky stejný názor má, i navigátor Yasmeen Koloc, Stéphane Duple. „Dojet v prvním závodě třetí, 
je vynikající, bylo vidět, že spolu se sestrou hodně testovala. Slušný start, postupné zrychlování, občas 
bylo nezbytné zkrotit temperament. Celkově ale výborné.“ 
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„Jsem pochopitelně šťastná, musím poděkovat celému týmu za skvělou práci. Prostě jsem jela a 
poslouchala Xaviera. Docela lituji, že nemůžeme na Dakar startovat s Yasmeen už letos,“ potvrdila 
senzační vítězka. 
 
Téo na to má! 
Okruhový šampión Francie a úspěšný účastník ME tahačů Téo Calvet předvedl schopnosti 
obojživelníka schopného vyměnit asfalt za písek. „Výborný výkon, Téo zvládl svou premiéru na 
jedničku. Ignacio bude mít na Dakaru dobrého parťáka,“ zhodnotil šéf týmu Martin Koloc, který 
„posadil“ k mladému Francouzovi mnohonásobného vítěze Rally Dakar Josefa Kalinu. „Má závodění 
v krvi, na to, že je mu jedenadvacet, si rozumí s pro něj doposud nepříliš poznaným autem. Jasně, 
Dakar je podstatně těžší soutěž, ale už teď má na víc, než se jenom zúčastnit,“ potvrdit legendární 
navigátor.  
 
S názorem slavného veterána souhlasí i jeho dočasný svěřenec. „Strašně mě to bavilo, cítil jsem 
podporu celého týmu, pochválil mě dokonce i táta, nicméně jedu se na Dakar učit a moc se těším,“ 
potvrdil Téo. 
 
Úspěšné testování 
Ve stínu výsledků Buggyra Academy zůstala účast obhájce dakarského prvenství v kategorii T3 Josefa 
Macháčka, který na základě rozhodnutí týmového vedení pojal Hail Rally jako závěrečný test před 
Dakarem. „Pepovy kvality jsou všem velmi známy, opravdu jsme ho, na rozdíl od holek a Téa nemuseli 
zkoušet, dvě etapy rovnající se polovině závodů, na test techniky úplně stačily. Pepa by samozřejmě 
rád dále závodil, ale rozhodli jsme se šetřit jeho tělesnou schránku. Na Dakar 2022 jsme připraveni,“ 
potvrdil šéfkonstruktér David Vršecký. 
 

 


