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PRESS RELEASE

Buggyra celebrated a weekend full of triumphs
Currently the most successful twins in the world of motorsport? Undoubtedly sisters Aliyyah and
Yasmeen Koloc. While Aliyyah took home the trophy from the French TruckRacing Cup race at the
weekend, Yasmeen triumphed in the ESET Cup race in Brno.
Téo rushes to the title
At the Albi circuit, Téo Calvet confirmed his position as favourite, winning three races after both
qualifying sessions, while taking third place in the last race. "It could have been one win better, but
there's nothing to be done, maybe next time," said the Buggyra Academy member, who is clearly in
good spirits, as his lead over seasoned European Truck Driving Championship competitor Anthony
Janiec has grown to 43 points. "It's not done yet, but it's looking good so far and with the team I have,
I'm confident of a winning finish." It has to be said that there is no time to celebrate, as Téo and
Aliyyah will be in action for European points in Zolder this weekend. "If we can follow up on Most,
that would be great, the circuit suits me quite well," said the seventh driver in the standings, whose
gap to fifth-placed Hahn is just three points.
Aliyyah Koloc confirmed her position as the best woman, finishing second in the last race ahead of
Téa Calvet. "It wasn't a double like in Nogaro, but I'm still happy. I beat the likely French champion,"
she said after the finish. "I'm looking forward to Zolder, racing every weekend suits me. In Belgium,
according to David, it's a lot about brakes and acceleration, hopefully we can make the simulator at
home."
Predatory youth ahead
While Aliyyah's podium finish in the French national truck-trailer championship is slowly becoming
commonplace, Yasmeen's results on her racing debut in the Mercedes - AMG GT4 special, exceeded
even the most optimistic expectations. "My mentor David and I have an internal agreement that I
won't comment too much on the girls because I'm not very objective. But in this case I will make an
exception, Yasmeen was great," said team owner Martin Koloc.
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For while Yasmeen won the endurance race with David Vršecký on Saturday, she dominated the
sprint a day later. "I started from second place, overtook one competitor and was going my own pace
and suddenly it was over," she assessed her winning debut succinctly but succinctly.
"I agree with Martin. For having tested the new car a little bit at Slovakiaring and not finishing the
first race in a Renault Clio with a slight concussion after an uncaused collision, she pulled herself
together admirably quickly. She has no nerves, she doesn't do much, she drives in a distinctive style,
which is proving to be effective. Moreover, she understands the car," confirmed David Vršecký, who
took second place on Saturday. "Nothing to be done, predatory youth ahead. But my moment will
surely come, so I'm not giving up the battle with the girls for the team leader just yet," he added with
a laugh.
The successes don't stop
However, Buggyra has also successfully battled on other circuits. Buggyra Academy pilot Michal
Makeš dominated the TCR Eastern Europe series, which is part of the ESET Cup, at the age of twentyone. The title was fought until the last race, with the Mičánek Motorsport Powered by Buggyra driver
eventually beating defending champion Tomáš Pekař by four points.
The same team's drivers did well at the Lamborghini Super Trofeo Europe at the Nürburgring, taking
two podium finishes from Germany and holding third place overall.

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

TISKOVÁ ZPRÁVA

Buggyra slavila víkend plný triumfů
Aktuálně nejúspěšnější dvojčata světa motoristického sportu? Nepochybně sestry Aliyyah a
Yasmeen Kolocovy. Zatímco Aliyyah si o víkendu odvezla pohár ze závodu francouzského poháru
tahačů, Yasmeen triumfovala v závodě ESET Cupu v Brně.
Téo chvátá za titulem
Na okruhu v Albi potvrdil Téo Calvet pozici favorita, po obou kvalifikacích vyhrál tři závody, zatímco
v poslední jízdě bral třetí místo. „Mohlo to být o jedno vítězství lepší, ale nedá se nic dělat, snad
příště,“ dodal evidentně v dobré rozmaru se nacházející člen Buggyra Academy, jehož náskok před
ostříleným účastníkem ME tahačů Anthony Janiecem narostl na 43 bodů. „Ještě není hotovo, ale
zatím to vypadá dobře a vzhledem k tomu, jakým disponuji týmem, věřím ve vítězný konec.“ Nutno
říci, že na oslavy není čas, již o víkendu totiž se totiž Téo s Aliyyah představí v boji o evropské body v
Zolderu. „Pokud by se povedlo navázat na Most, bylo by to skvělé, okruh mi docela vyhovuje,“
konstatoval sedmý jezdec průběžného pořadí, jehož ztráta na pátého Hahna činí pouhé tři body.
Aliyyah Koloc potvrdila postavení nejlepší ženy, v poslední jízdě pak dojela druhá před Téo Calvetem.
„Double jako v Nogaru to sice nebylo, ale stejně jsem spokojená. Porazila jsem pravděpodobného
francouzského šampióna,“ řekla po dojezdu. „Do Zolderu se těším, závodit každý víkend mi vyhovuje.
V Belgii to je podle Davida hodně o brzdách a akceleraci, snad stihneme doma trenažer.“
Dravé mládí vpřed
Zatímco umístění Aliyyah na stupních vítězů francouzského národního šampionátu tahačů, se stává
pomalu samozřejmostí, výsledky Yasmeen při její závodní premiéře se speciálem Mercedes – AMG
GT4, předčily i ta nejoptimističtější očekávání. „Máme s mentorem Davidem interní dohodu, že holky
nebudu moc komentovat, protože nejsem zrovna objektivní. V tomto případě ale udělám výjimku,
Yasmeen byla skvělá,“ hodnotil majitel týmu Martin Koloc.
Zatímco v sobotu totiž v sobotu vyhrála Yasmeen s Davidem Vršeckým vytrvalostní závod, o den
později ovládla sprint. „Startovala jsem z druhého místa, předjela jednoho závodníka a jela svoje
tempo a najednou byl konec,“ hodnotila stručně, leč vystižně vítěznou premiéru. „Souhlasím s
Martinem. Na to, že s novým autem natestovala něco málo na Slovakiaringu a první závod na
Renaultu Clio po nezaviněné kolizi nedokončila s lehkým otřesem mozku, se dala obdivuhodně rychle
dohromady. Nemá nervy, nic moc neřeší, jezdí osobitým stylem, který se ovšem ukazuje jako účinný.
Navíc si s autem rozumí,“ potvrdil David Vršecký, který bral v sobotu druhé místo.
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„Nedá se nic dělat, dravé mládí vpřed. Ale má chvíle ještě určitě přijde, souboj s holkami o týmovou
jedničku zatím proto nevzdávám,“ dodal se smíchem.
Úspěchy nekončí
Buggyra ovšem úspěšně bojovala i na dalších kolbištích. Pilot Buggyra Academy Michal Makeš ovládl
v jedenadvaceti letech seriál TCR Eastern Europe, který je součástí ESET Cupu. O titul se bojovalo do
posledního závodu, jezdec týmu Mičánek Motorsport Powered by Buggyra nakonec porazil obhájce
Tomáše Pekaře o čtyři body.
Pilotům stejného týmu se dařilo v rámci Lamborghini Super Trofeo Europe na Nürburgringu, z
Německa vezou dvě pódiová umístění a celkově drží třetí místo.
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