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RACE REPORT 

 

Aliyyah Koloc ends first year of FFSA GT4 on a high in Paul Ricard season 
finale 
 
Dubai-born teenager Aliyyah Koloc ended her maiden campaign in the competitive FFSA GT4 Series 
with a morale-boosting top 10 finish in class at the season-closing SRO Racing Festival at Paul 
Ricard. 
 
With a field of 45 cars taking to the track for the final race weekend of the year, it was a confidence 
building event for Aliyyah and her team-mate in the Buggyra ZM Racing Mercedes, David Vršecky, 
which culminated in a 21st-place finish overall in race two and ninth in the Silver Cup class. 
 
Race 1 
 
The duo took part in two pre-event tests before the weekend kicked off properly with a pair of free 
practice sessions on Friday. Aliyyah qualified the car 39th overall on Saturday ahead of the opening 
race, held at night, while Vršecky was 34th fastest. Aliyyah made strong progress at the start of race 
one, despite visibility proving difficult under darkness. She made up several positions in the opening 
laps to run as high as 32nd before a spin dropped her back down the order. 
 
“This was our first night race, I started and had a good first stint where I passed a few cars,” said 
Aliyyah. “I didn’t have any contact at the start which was good. But I made a mistake and lost a few 
positions, so I am a bit disappointed in myself.” Aliyyah managed to put this setback behind her and 
keep her nose clean until the mandatory pit-stops, where she handed over to team-mate Vršecky. 
From there, the #29 Mercedes-AMG GT4 made further progress in the second half of the one-hour 
encounter to come home 31st, a positive end to a mentally demanding race. “David took over and 
did a good job and [the most important thing is that] we finished in a higher position to what we 
started, so that was positive.” 
 
Race 2 
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Vršecky was entrusted with the start of the second race, which was held in daylight on Sunday. A 
chaotic start further up the road meant that getting through the opening lap was primordial. A 
number of cars took to the escape road at the exit of turn one before several others spun at turns 
three and four, forcing the #29 to take evasive action. 
 
“The start was a little bit crazy as there were a lot of cars crashing at the first corner, and they were 
going everywhere!” said Vršecky. “And then on the back straight, there were three cars altogether 
and it was really fair racing, some contact but it was a nice race.” 
Following an early safety car, Vršecky ran inside the top 20 before handing over to Aliyyah during the 
pit window. Throughout her stint, Aliyyah slipped to 21st but showed good pace in the closing stages, 
which were full of close action with other cars, to maintain that position at the finish and finish ninth 
in the Silver Cup class. 
 
Speaking about her race, Aliyyah Koloc said: “Today’s race was really good; David did a very good 
stint in the car. And then in my stint, I was fighting a lot in the last few laps, and I was sweating a lot! 
We managed to keep our position, so I’m really happy with our end result.” 
In the final standings, Aliyyah finished 11th in the Silver Cup standings, capping off a hugely 
encouraging maiden season in the highly-competitive French GT4 series. 
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ZÁVODNÍ REPORT 

 
Buggyra ve Francii absolvovala noční premiéru. Bylo to nevídané, liboval 
si Vršecký 
 
Tým Buggyra ZM Racing udělal definitivní tečku za letošní okruhovou sezonou. Stalo se tak na 
víkendových závodech francouzského šampionátu sportovních vozů GT4 (FFSA GT4) na okruhu 
Paul Ricard v Le Castellet. Dvojice Aliyyah Koloc, David Vršecký se v Mercedesu-AMG GT4 neztratila 
v prvním čistě nočním závodě v historii Buggyry a ještě lépe dopadla o den později v nedělní 
„denní“ hodinovce. V obou jízdách posádka bojovala o pozici v top 10 kategorie Silver. 
 
„Z každého závodu je pro mě je důležitý odjezd. Když se nám daří, tak jsem spokojený až do dalšího 
závodění. A po tomto víkendu spokojený být mohu, protože jsme s Aliyyah předvedli v Le Castellet 
výborné výkony. Navíc premiéra v noci byla neuvěřitelným zážitkem,“ liboval si v neděli odpoledne 
dvojnásobný mistr Evropy tahačů na okruzích David Vršecký. 
 
Šéf Buggyry Martin Koloc připomněl, že cílem startu v šampionátu FFSA GT4 bylo hlavně získat co 
nejvíce znalostí a informací o světě závodění se sportovními vozy. „Učíme se pracovat s gumama, 
někdy nám to jde líp, někdy hůř. V nočním závodě nám to moc nevyšlo, ale to se prostě nedá 
předběhnout. Závodíme tu s týmy, které tu jsou léta a pracují celou dobu se stejnými pneumatikami.  
Za to, že jezdíme uprostřed startovního pole, se vůbec nemusí stydět. Jízdu od jízdy se zlepšujeme a 
lépe gumy chápeme. Ale dostat se dopředu je ještě dlouhá cesta,“ uvědomuje si Koloc. 
 
„S gétéčky jsme letos udělali dobrý kus práce. Jezdci se stabilizovali, jdou dopředu. S auty GT jezdíme 
kvůli mladým pilotům, aby se zlepšovali. David je učí, jak jít dál. To, co on předvádí, je něco 
mimořádného,“ dodal Koloc. 
 
Do sobotního nočního dobrodružství jako první vyrazila Aliyyah Koloc. Ukázala svoji rychlost, ovšem 
nevyhnula se chybě, která stála několik míst. „Start se mi vydařil, byla to bitva o každý centimetr 
tratě. Během svého stitntu jsem předjela několik aut. Pak jsem ale udělal hloupou chybu, která nás 
zase trochu srazila dolů. Takže jsem ze svého výkonu trochu zklamaná,“ uvedla 18letá závodnice. 
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Také David Vršecký si noční premiéru užil. „Bylo to nevídané. Nikdy nevíte, co se v zatáčce stane a co 
se na vás vynoří ze tmy. Čekal jsem, že okruh bude daleko víc osvětlený, ale tma byla pro všechny 
stejná. Měl jsem pár krizovek, kdy nebyl na trati vidět olej nebo kapalina z chladiče a pak jsem byl 
dlouhej,“ popsal zkušený závodník svůj velký noční zážitek, který v cíli znamenal 11. pozici v kategorii 
Silver. 
 
V neděli závod rozjížděl Vršecký. Výborně odstartoval a tím položil základ povedeného výsledku. 
„Start se mi povedl. Na rovince jsme jeli tři auta vedle sebe, prostě bitva. Jsem z toho nadšený, měli 
jsme tam spoustu předjíždění i řadu soubojů kolo na kolo. První okruh byl nevídaný, těším se na 
onboard. Byl to fakt nádherný závod,“ radoval se rodák z Roudnice nad Labem. 
 
Volant od něj v půlce jízdy přebrala Aliyyah a také ona se na okruhu Paul Ricard nenechala zahanbit. 
„Byl to od začátku do konce velký boj. Hodně jsem se zapotila, ale podařilo se mi udržet vybojované 
pozice. Konečné deváté místo v kategorii Silver je krásná odměna za náš výkon,“ prohlásila Aliyyah 
Koloc, která se nyní plně soustředí na přípravu před premiérovým startem na Rallye Dakar. 
 

V konečném pořadí skončila posádka Aliyyah Koloc - David Vršecký na 10. místě kategorie Silver a 
završila tak velmi povzbudivou premiérovou sezónu ve vysoce konkurenčním francouzském seriálu 
GT4. 
 


