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RACE REPORT 

  

Buggyra ZM Racing take home two third places at the Silverstone Classic 
 
Both David Vršecký and Aliyyah Koloc made their debut on the legendary Silverstone track last 
weekend in flying colours. Each of the two Buggyra ZM Racing drivers took the trophy for third 
place in the GT4 class cars at the Silverstone Classic. 
 
The Mercedes-AMG GT4 drivers took part in the Masters GT4 Classic Silverstone Challenge, one of 
the UK's largest gatherings of sports, touring, and formula cars from the past and present. "The whole 
event was great. I had two races where everything worked well, so I took home the trophy for third 
place. As a bonus, I got to see a lot of beautiful and famous race cars," Aliyyah Koloc said about her 
weekend at Silverstone. 
 
The foundation for success was laid in qualifying where David came third and Aliyyah fourth. "I'm 
really excited about my first event at Silverstone. It's a popular and well-known circuit that I've never 
driven on before. We had our first dry run in qualifying. Every run here is an experience," said David 
Vršecký who replaced Yasmeen Koloc, still recovering from an injury sustained some months back at 
a race at Spa-Francorchamps. 
 
On Saturday, the two-time European track champion claimed third place in the GT4 class, with 18-
year-old Aliyyah Koloc finishing just behind him in fourth. "I got off to a good start from third. I 
wanted to overtake the car in second place and managed to do so in the first and second corner. 
Then, however, I made a mistake in the next corner and dropped back to third. Halfway through the 
race, I had a small issue with the rear tyres and had to slow down a little. I'm really happy with the 
result. It's a great honour to be on the podium on such a circuit," said David Vršecký. 
 
His 18-year-old teammate Aliyyah Koloc also finished the race in her Mercedes with a smile on her 
face. "I got a bit stuck at the start, so another Mercedes overtook me. But at the exit of the first 
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corner he went wide, I could avoid him and move up to fourth. After that, it was a bit of a lonely race, 
so I finished the race at my own pace," Aliyyah Koloc explained. 
 
Sunday’s race for a long time seemed to be a carbon copy for both Buggyra drivers. David Vršecký 
held on to third place, with Aliyyah Koloc being right behind him. But on the last lap, he couldn't keep 
his race pace due to worn tires, so Aliyyah Koloc got ahead of him and took home the trophy for third 
place. 
 
"Sunday’s race was more interesting than the one on Saturday. I was battling with the McLaren for 
the first three laps. He passed me on the first lap and we had a small contact. But I managed to get 
back past him and then the safety car came out. On the final lap, I caught up with David and passed 
him to come third and be on the podium," said a very happy Aliyyah Koloc. 
 
"I pushed as hard as I could from the start. But towards the end, my tyres overheated and it was 
difficult to keep the car on the track. In the penultimate corner I went a bit wide. Aliyyah took the 
opportunity to get in front of me immediately," the experienced racer described the change of 
positions of the two Buggyra ZR Racing Mercedes. 
 
For Aliyyah Koloc the Silverstone Classic was a good preparation for the EuroNASCAR event which is 
scheduled for the upcoming weekend at Buggyra's home track in Most. 
 
"We have done a great job as a team. We have achieved many of the goals we set ourselves. We 
collected data, continued our driver education program, and every day our cars got faster. In 
addition, we welcomed a new partner from the UK to the team, the AMG Mercedes dealership at 
Cheltenham," said team boss Martin Koloc on Buggyra's Silverstone debut.   
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ZÁVODNÍ REPORT 
  

Buggyra si ze Silverstonu veze poháry, oba jezdci úsměv na tváři 
 
David Vršecký i Aliyyah Koloc zvládli svoji premiéru na legendární trati v Silverstone na jedničku. 
Oba piloti stáje Buggyra ZM Racing vybojovali každý pohár za třetí místo v závodech vozů třídy GT4 
v rámci akci nazvané Silverstone Classic. 
 
Piloti vozů Mercedes-AMG GT4 se na jednom z největších britských setkání sportovních a cestovních 
vozů a formulí minulosti i dneška účastnili klání Masters GT4 Classic Silverstone Challenge. „Celá ta 
akce byla skvělá. Jednak jsem na trati absolvoval dva povedené závody a odvezla si trofej za třetí 
místo. Navíc jsem mohla na vlastní oči vidět spoustu krásných a slavných závodních vozů. Navíc se na 
trati při jejich závodech pořád něco dělo,“ pochvalovala si Aliyyah nabitý víkend v Silverstonu. 
 
Základní kámen k úspěchům byl položen už v kvalifikaci, v níž byl David třetí a Aliyyah čtvrtá. „Z 
prvního setkání se Silverstonem jsem nadšený. Je to oblíbený a známý okruh, na kterém jsem nikdy 
předtím nejel. V kvalifikaci jsme se poprvé svezli na suchu. Každá jízda je tu zážitek,“ nešetřil 
superlativy Vršecký, který za volantem Mercedesu nahradil Yasmeen Koloc stále se zotavující z 
následků havárie ve Spa-Francorchamps. 
 
Dvojnásobný mistr Evropy tahačů na okruzích musel být spokojený i po prvním závodě. V sobotu si 
totiž dojel pro trofej za třetí místo, hned za ním skončila 18letá závodnická naděje Aliyyah Koloc.  
„Povedl se mi dobrý start. Chtěl jsem zkřížit cestu Ginettě na druhém místě, abychom se před ni s 
Aliyyah dostali. Povedlo se mi to v první i druhé zatáčce, ale tu další jsem si blbě nadjel a propadl se 
zpátky na třetí pozici. V půlce závodu jsem měl trochu problémy se zadníma gumama a musel jsem 
trošičku zvolnit. Z výsledku jsem nadšený. Být na stupních vítězů na takovém okruhu je pro mě velká 
čest,“ uvedl Vršecký. 
 
Pozitivně naladěna vystoupila z Mercedesu také jeho 18letá týmová parťačka. „Na startu jsem se 
trošku zasekla, takže mě předjel jiný Mercedes. Hned ve výjezdu z první zatáčky ale dostal smyk, 
rychle jsem se mu vyhnula a vrátila se tak na čtvrté místo. Pak už to byl takový osamocený závod. 
Snažila jsem se držet krok a jet si své tempo,“ uvedla Aliyyah. 
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V neděli to dlouho vypadalo, že se závod pro oba závodníky Buggyry odehraje jako podle kopíráku. 
Vršecký si držel třetí místo, Koloc jela za ním. Ale v posledním kole se Davidovi nedařilo na 
opotřebovaných pneumatikách držet závodní tempo, takže se před něj dostala jeho týmová 
kolegyně. Aliyyah tak v Silverstonu vyrovnala Vršeckého zápis a také ona vybojovala pohár za třetí 
pozici. 
 
„Byl to zajímavější závod než v sobotu. První tři kola jsem bojovala s McLarenem. V prvním kole mě 
předjel a měli jsme malý kontakt. Mně se ho ale podařilo zpátky předjet, pak na trať vyjel safety car. 
V závěrečném kole jsme dohnala Davida a předjela ho. Bylo z toho tedy nakonec třetí místo. Jsem 
moc šťastná, že jsem se dostala na stupně vítězů,“ prohlásila spokojená Aliyyah Koloc. 
 
Co bylo příčinou toho, že Vršecký tak výrazně zpomalil?„Od začátku jsem tlačil, co to šlo. Ale ke konci 
se mi přehřály gumy, takže jsem měl problém vůbec udržet auto na trati. V předposlední zatáčce jsem 
byl trošku delší. Aliyyah na nic nečekala a sekla to okamžitě přede mě,“ popsal zkušený závodník se 
smíchem prohození pozic obou Mercedesů v barvách Buggyry. 
 
Pro Aliyyah Koloc to byla povedená ostrá příprava na klání EuroNASCAR v rámci jubilejního třicátého 
ročníku Czech Truck Prix, který je na programu o prvním zářijovém víkendu na domácí trati Buggyry 
v Mostě. 
 
„Jako tým jsme udělali velký kus práce. Splnili jsme řadu cílů, které jsme si stanovili. Nasbírali jsme 
data, pokračovali jsme v programu výchovy našich jezdců. Den ode dne se naše vozy zrychlovaly. 
Vedle toho jsme v týmu přivítali nové partnery z Velké Británie,“ zhodnotil premiéru Buggyry v 
Silverstonu boss týmu Martin Koloc. 
 
 
 
 
 


