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REPORT

A mixed weekend at Buggyra’s home track of Most for Aliyyah Koloc
The latest round of the NASCAR Whelan Euro Series visited the picturesque circuit of Most and
proved to be something of a learning experience for Aliyyah Koloc and the Buggyra ZM Racing
team. Koloc endured an up-and-down meeting in terms of results, as a variety of incidents meant
that the safety car was deployed in every race. Despite this, Koloc can take with her a degree of
positivity, having scored encouraging results on a challenging and demanding circuit such as
Most.
Speaking about the weekend, Martin Koloc said: “This weekend could have been good, could have
been worse. Aliyyah did a great job across the four races but was unlucky with a couple of
mechanical issues with her car, but the pace was there and we are already looking forward to the
next races.”
“Overall, it was an OK weekend, but there were too many safety cars. But it was still a good
experience for me to take into the future,” said Aliyyah Koloc.
NASCAR Pro
Having qualified 21st on the grid for the opening race of the weekend, progress forward was
naturally the aim for Aliyyah. As the field negotiated the tricky first chicane, Aliyyah did superbly
well to drive around chaotic scenes to emerge sixth by the end of the opening lap.
“The first race was really chaotic, there were a lot of accidents and I managed to avoid them. I
started from P21 and ended the first lap in P6. In the end, I had some contact and lost many
positions but finished P12 and first in the Junior category, so I was very happy with the result,”
explained Aliyyah. A careful restart meant Aliyyah dropped back to 15th, but a clean run thereafter
ensured she came home in the same position at the finish and, more importantly, first in her class.
For Race Two, Aliyyah was seventh on the grid but suffered mechanical issues from the very start.
This ultimately led to her retirement from the race, ending the weekend on something of a
downbeat note. “We noticed a problem with the gearbox on the formation lap, and we tried to
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a disappointed Aliyyah.
NASCAR 2
Race One on Saturday didn’t have quite the same level of chaos as the NASCAR Pro opener but
Aliyyah still had to keep her wits about her as she moved up two places from her starting position
of 12th during the first lap. Several cars went off the road in front of her and the safety car
neutralised the field.
Unfortunately, things took a turn for the worse for Aliyyah as, after the second safety car restart,
she suffered front-end damage following contact. The safety car came out for the third time,
extending the race distance to 16 laps with Aliyyah able to finish eighth at the chequered flag. “This
was a very long race, with a lot of safety car laps and not much actual racing laps. It wasn’t the
most enjoyable race to be honest, but I finished in the top 10 and was first in the female class, so
that was a good performance,” said Aliyyah.
Aliyyah again started 12th for Race Two but fell to 20th after a spin under braking for turn one
while trying to pass a competitor. Despite this setback, she worked her way back up the order to
finish 13th at the end. “I had some contact at the start of the race and then I lost the brake cooling,
so I was always locking the brakes and it was really hard. But we had a few safety cars again, so I
was able to secure a good result in the end.”
Aliyyah will already be back in action this weekend at Lédenon, the penultimate round of the
French GT4 series that she is also competing in the Silver category.
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ZÁVODNÍ REPORT

Aliyyah Koloc si v bláznivém mosteckém klání dojela pro životní výsledek
v EuroNASCAR
Osmnáctiletá pilotka týmu Buggyra ZM Racing Aliyyah Koloc prokázala v haváriemi nabitých
závodech EuroNASCAR na mosteckém okruhu své jezdecké umění. Před téměř 40 000 diváky si
připsala nejlepší výsledek v dosavadním působení v seriálu a do týmové sbírky přidala další cenné
trofeje.
Ani jeden ze závodů stále populárnější série, které byly o víkendu na Autodromu Most k vidění, se
neobešel bez výjezdu safety car kvůli odklízení havarovaných vozů. Tak ostře a divoce se
v EuroNASCAR jezdí. Přesto se nejmladší žena závodního pole ničeho nezalekla a předvedla skvělé
výkony.
„NASCAR víkend je za námi. Mohlo to být lepší, mohlo to být horší, ale celkově jsme předvedli
vyrovnané výkony. Aliyyah jela parádně a užila si řadu soubojů. Přišly také technické problémy, ale
celkem vzato to byl skvělý víkend,“ prohlásil v mosteckých boxech šéf Buggyry Martin Koloc.
To, že chce v Mostě zabojovat o nejlepší pozice, Aliyyah dokázala už v pátek, kdy dokázal v jednom
z tréninků zajet třetí nejlepší čas.
EuroNASCAR Pro
V sobotní jízdě 18letá pilotka hned po startu prokázala svoji pohotovost a vyhnula se velké kolizi,
která téměř zablokovala šikanu po startu. Díky tomu se rázem posunula na šesté místo. Bohužel
během šestého kola dostala od jednoho ze soupeřů ránu, která ji stála devět míst. Aliyyah se ale
nevzdala a v cíli z toho bylo skvělé dvanácté místo. A co bylo hlavní, Aliyyah Koloc senzačně vyhrála
hodnocení nováčků!
„Byl to chaotický závod. V prvním kole jsem byla nejdřív někde na dvacátém místě a na jeho konci
jsem jela šestá. Byla tam spousta kolizí, kterým se mi podařilo vyhnout. V závěrečné fázi došlo ke
kontaktu se soupeřem a ztratila jsem hodně míst. Naštěstí se mi podařilo se opět posunutou
dopředu. Vítězství v juniorech mě moc těší,“ uvedla Aliyyah.
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V neděli došlu už v zaváděcím kole k poruše na převodovce. To byla závada, která znamenala
vynucené odstoupení ještě před startem závodu EuroNASCAR Pro.
EuroNASCAR 2
Sobota byla v kategorii EuroNASCAR2 ve znamení žlutých vlajek. Jelo se pod nimi tak dlouho, že
ředitelství závodu dokonce přidala další dvě kola jako tak zvaný overtime. Také v pozdním odpoledni
se závodnice Buggyry dokázala vyhnout všem nástrahám a výsledkem byl její nejlepší výsledek
v šampionátu EuroNASCAR vůbec: závod dokončila na osmém místě.
„Bouraček bylo opravdu hodně. Závodili jsme jen několik kol. Upřímně to nebyl zrovna nejzábavnější
závod, ale umístění v top 10 a vítězství mezi ženami se cení,“ sdělila.
V neděli už talentované závodnici štěstí nepřálo. Aliyyah Koloc měla kolizi hned na startu, při níž došlo
k poškození brzd. Špatně ovladatelný vůz ale i tak dokázala dovézt na dvanácté místo konečné
výsledkové listiny. Navíc zopakovala triumf mezi ženami.
„Bohužel hned po startu došlo ke kontaktu, při kterém se poškodilo chlazení brzd. Vždycky se mi brzy
zablokovaly, takže to bylo náročné. Ale pomohlo mi pět několik safety car fází,“ vysvětlila pilotka.
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