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REPORT 

 

Aliyyah Koloc steps up Dakar Rally preparations with Middle East Cup 
victory on Saudi Baja Hail 
 
Dubai-born teenager Aliyyah Koloc continued her preparations for the 2023 Dakar Rally by 
finishing a strong fifth overall in the third round of the FIA Middle East Cup for Cross Country Bajas 
in Saudi Arabia. Aliyyah finished as the top Middle East car at the finish in Hail to consolidate her 
championship lead. She also came second in the T3 category when she beat most of the 
participants of of the FIA World Cross Country Bajas championship. 
 
The Saudi Baja Hail took place over four days, with Aliyyah making her first cross country rallying start 
since February when she contested the Jordan Rally for the Buggyra ZM Racing team alongside 
navigator Sébastien Delauney. 
  
Aliyyah teamed up with a new navigator for Hail, joining forces with another Frenchman, the 
experienced Stéphane Duplé at the wheel of the Buggyra ZM Racing Can-Am DV21 in the T3 
Lightweight Prototype category for the first time. 
  
“The goal here was to get as much experience as possible in preparation for the Dakar next year and 
to maintain the lead in the FIA Middle East Cup for Cross Country Bajas,” said Aliyyah. “It was my first 
event with Stéphane also, he’s a really nice guy, and a really good mechanic and navigator, so it will 
be a really good experience for me.” 
  
 
Qualifying stage and First Leg 
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Following the administrative checks on Wednesday, Aliyyah and Stéphane completed the qualifying 
stage, which set the running order for the first stage, seventh overall and quickest of the T3 Middle 
East crews. 
  
The first real test of the rally came on Friday morning, with the 101km stage around Jubbah, north 
of the rally base in Hail. A slightly longer second stage – at 127km – took the crews back towards Hail 
as the first leg came to an end. Aliyyah and Stéphane were classified eighth overall and second in the 
T3 Middle East category, just 1m46s behind the leading class time. 
  
“It was a good day, with no problems,” reflected Aliyyah. “A really fast 230km stage more or less and 
it was really fast the whole way through on the sand, which was really fun as I like these kinds of 
surfaces. I felt good with how it went today.” 
  
Duplé added: “The first stage was a long stage, at nearly 240km. The landscape was also quite 
incredible, and Aliyyah drove very, very fast, always flat-out. I’m very impressed with her because, at 
18-years-old, and with only five races under her belt, to drive like she did was really impressive. 
  
“We finished eighth overall and second in the T3 category, so we were quite happy with the 
performance. The navigation was quite easy, as we caught our waypoints well too, so no problems.” 
  
Leg 2 
  
Two more stages followed on Saturday, with the action focused around Farhaniyah to the west of 
Hail. Aliyyah made the most of the morning rain and compact sand in the stages to make some more 
ground, eventually finishing fourth in the stage. 
  
This allowed Aliyyah to record a superb fifth overall in the final results, second in the T3 category and 
top among the Middle East Cup runners at the finish. 
  
Aliyyah said: “It was raining in the morning, so the sand in the stages was quite wet, but it was fast 
like yesterday. There were more rocks and very nice scenery and I’m really happy with how we did 
today, and we worked on the car because it didn’t feel so good yesterday. We finished with a really 
good result, fourth overall and first in Middle East and the second T3 overall, so it was a really good 
day. 
  
“We had a few fights on the road today, we managed to catch and pass the car in front and then I 
passed another car. Then we got passed by a buddy of ours and we passed them back, so it was a 
really fun on-road fight.” 
  
The final event in Aliyyah’s build-up towards the Dakar Rally comes on the opening weekend of 
December with the Dubai International Baja, which takes place on 1-3 December. 
  
The top five result and ME Cup victory means that Aliyyah has increased her points lead in the Middle 
East Cup heading into the final round of the year in Dubai with a seven-point margin over her nearest 
rival. 
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REPORT 
 

Další úspěch na cestě do Dakaru. Aliyyah Koloc na soutěži Saudi Baja – Hail 
vyhrála hodnocení Poháru FIA Středního východu 
 
Teprve 18letá Aliyyah Koloc z týmu Bugygra ZM Racing vybojovala během přípravy na debut na 
Rallye Dakar 2023 další výborný výsledek. Na saúdskoarabské soutěží Saudi Baja – Hail obsadila za 
volantem speciálu Can – AM DV21 celkově páté místo. Vyhrála hodnocení Poháru FIA Středního 
východu v cross-country bajas, čímž si pojistila průběžné vedení. Navíc ve své kategorii prototypů 
T3 skončila druhá, když dokázala porazit většinu účastníků Světového poháru. 
 
 „Na náročné rallye se Aliyyah vrátila do světa cross-country závodů poprvé od února, kdy absolvovala 
Jordan Rally  s navigátorem Sébastienem Delauney. Tentokrát ji ale v souboji vozů kategorie lehkých 
prototypů T3 poprvé navigoval jiný Francouz, zkušený Stéphane Duplé. 
 
„Cílem zde bylo získat co nejvíce zkušeností v rámci přípravy na Dakar a udržet si vedení v hodnocení 
Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas," sdělila mladá závodnice. "Byl to také můj první 
podnik se Stéphanem. Je to opravdu milý chlapík, dobrý mechanik a navigátor, takže to byla velmi 
dobrá zkušenost." 
 
Kvalifikační erzeta a první etapa 
Po středečních administrativních přejímkách se Aliyyah Koloc vydala na trať kvalifikačního 
rychlostního testu, který rozhodl po pořadí na startu první etapy. Zajela sedmý nejlepší čas a byla 
nejrychlejší z účastníků kategorie T3 ze Středního východu. 
 
První skutečný test schopností pilotů přišel v pátek ráno, kdy odstartoval 101 km dlouhý měřený test 
kolem městečka Jubbah ležícího severně od centra soutěže v Hailu. O něco delší druhá erzeta (127 
km) vrátila posádky do Hailu. Aliyyah zakončila první den na průběžném osmém místě celkově a 
druhá v kategorie T3 v rámci středovýchodního poháru. 
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"Byl to dobrý den, bez problémů," přemítala Aliyyah v bivaku. "Byla to opravdu rychlá etapa, kdy se 
jelo celou dobu na písku. To bylo opravdu zábavné, protože mám takové povrchy ráda. Měla jsem 
dobrý pocit z toho, jak to dneska šlo. 
 
Druhá etapa 
V sobotu následovaly další dva měřené úseky, které se jely v terénu kolem vísky Farhaniyah umístěné 
západně od Hailu. Aliyyah výborně sedl ranní déšť, čehož využila k rychlé jízdě na kompaktním terénu, 
která jí vynesla celkově čtvrté místu v etapě.  
To Aliyyah v konečném pořadí Saudi Baja – Hail posunulo na páté místo celkově, druhé ve třídě T3 a 
především si odvezla vítězství v hodnocení Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas, kde 
zůstala průběžně na čele bodování.  
 
 
Aliyyah byla se svým výkonem spokojená: "Ráno pršelo, takže písek na rychlostních zkouškách byl 
dost mokrý, ale bylo to rychlé jako včera. Na trati bylo více kamenů a velmi pěkná krajina. Jsem 
opravdu spokojená s tím, jak jsme si dnes vedli. Po včerejších problémech jsme skvěle zapracovali na 
autě. Konečný etapový výsledek je velmi dobrý, byli jsme čtvrtí celkově a první na Středním východě. 
Navíc celkově druzí T3, takže to byl opravdu dobrý den.“ 
 
Druhý den přinesl také nejeden pikantní boj. "Na trati jsme dnes svedli několik soubojů- Podařilo se 
nám dostihnout a předjet auto před námi a pak jsem předjel další vůz. Poté nás předjel náš kamarád 
a my jsme mu to vrátili, takže to byl opravdu zábavný souboj," popsala Aliyyah Koloc sobotní dění. 
 
Do posledního závodu seriálu, který se jeden začátkem prosince v Dubaji, si v čele veze před svým 
nejbližším pronásledovatelem náskok sedmi bodů. Pro Aliyyah Koloc bude finále Poháru FIA 
Středního východu v cross-country bajas zároveň poslední ostrou přípravou před premiérovým 
startem na Rallye Dakar, která startuje už 31. prosince. 
 
 
 

 


