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PRESS RELEASE 
 
Kolomý Drives for Third Rank, Šoltys First in Top 10! 
 
Martin Kolomý ranked third in stage four, only left behind by the interim leader 
Nikolaev with Kamaz and Villagra with Iveco. Martin Šoltys´s performance keeps 
rising, he completed the fourth speed test with eighth rank! He now also holds the 
eighth rank in the interim ranking. 
 
Pilot number one of the TATRA Buggyra Racing team Martin Kolomý today praised the 
organizers for a successful start. He then arrived in the finish with the third quickest 
time. “Beautiful stage, nice beginning on a beach, never seen before at Dakar. The new 
development with parallel start of two trucks pleased me for we won. Otherwise really 
beautiful mountains, basins. The truck works, only we must still tune up something. I am 
looking forward to tomorrow,“ was Kolomý´s comment on the fourth stage. His loss after 
the leader, Nikolaev, is over thirteen hours and his current overall rank is fifteenth. 
 

On the other hand, the performance of Martin Šoltys keeps improving. In this stage he 
achieved his first ranking in the top 10, ending the race with the eighth rank. “Today we 
succeeded. And achieved a super result. It was really hard, especially the first hundred 
kilometres was a mill for the trucks, we jumped across stones and basins. The truck 
could hardly fit in there, so narrow it was. My whole body aches. But the in the dunes 
we were good, although we still got stuck in one place, together with Macík and Loprais, 
but finally we found it. Loprais then turned upside down in front of us and stayed there. 
It is worse and worse, each stage more difficult than the previous one. The leaders 
really fly forward, I cannot understand how they can drive like this,“ were the 
impressions of Martin Šoltys as described after arriving in the finish. In the interim 
ranking he now holds the fantastic eighth rank. 
 
“So this section was really wonderful, a true Dakar. Everything was there, endless 
thrashers, quick sections, and about a hundred kilometres of really hard dunes as a 
bonus. So we did enjoy it, although some moments were really strained. But we 
managed quite well and if we continue like this till the end it will be good,“ was the 
comment of the Dakar matador Josef Kalina about the fourth speed section.  
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Results of stage 4: 

 
1. Nikolaev    KAMAZ 4:35:08  
2. Villagra    IVECO  +27:57  
3. KOLOMÝ    TATRA +38:49 
4. Sugawara    HINO  +1:13:15  
5. Huzink   RENAULT  +1:16:33 
8. ŠOLTYS    TATRA +1:23:38 
 
 
Overall results after stage 4.  
 
1. Nikolaev    KAMAZ 12:22:27  
2. Villagra    IVECO  +36:55  
3. Viazovich   MAZ  +2:22:23 
4. Macík    LIAZ  +2:22:57  
5. Sugawara   HINO  +2:56:34 
8. ŠOLTYS    TATRA +4:06:00 
15. KOLOMÝ   TATRA +13:28:28 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Kolomý si dojel pro třetí místo, Šoltys premiérově v top 10! 
 
Martin Kolomý dojel ve čtvrté etapě na třetí pozici, když nestačil pouze na vedoucího 
Nikolaeva na Kamazu a Villagru na Ivecu. Výkony Martina Šoltyse mají neustále 
stoupající tendenci a čtvrtou rychlostní vložku dokončil na osmém místě! V 
průběžném hodnocení je také osmý. 
 
Jednička týmu TATRA Buggyra Racing Martin Kolomý dnes chválil organizátory za 
povedený start. Do cíle pak dorazil se třetím nejrychlejším časem. „Etapa to byla 
nádherná, byl tam krásný začátek na pláži, který na Dakaru ještě nikdy nebyl. Tato nová 
věc s paralelním startem dvou kamionů mě hodně potěšila, protože jsme ho vyhráli. 
Jinak opravdu krásný hory, řečiště. Auto funguje, i když na něm musíme ještě něco 
doladit. Těším se na zítra,“ komentoval čtvrtou etapu Kolomý, který má po nešťastné 
třetí etapě ztrátu na vedoucího Nikolaeva přes třináct hodin a figuruje na patnáctém 
místě. 
 

To výkony Martina Šoltyse neustále stoupají. Ve třetí etapě si dojel pro své premiérové 
umístění v top 10, když závod dokončil na osmé pozici. „Dneska se nám to podařilo. 
Zajeli jsme super výsledek. Bylo to teda těžký, hlavně prvních sto kilometrů byla 
rozbíječka, skákali jsme po kamení, řečištěm. Sotva tam kamion projel, jak to tam bylo 
ouzký. Bolí mě opravdu celý tělo. V dunách se nám pak ale dařilo i když jsme se zasekli 
na jednom bodě spolu s Macíkem a Lopraisem, nakonec jsme ho ale našli. Před námi pak 
Lopík spadnul, převrátil se na střechu a zůstal tam. Je to čím dál tím horší a horší, 
opravdu každá etapa je těžší. Ta špička opravdu letí, vůbec nechápu, jak oni můžou 
takto jet,“ líčil své pocity po dojezdu do cíle Martin Šoltys, kterému v průběžném pořadí 
patří krásné osmé místo. 
 
„Tak tahle vložka byla opravdu úžasná, taková pravá dakarská. Bylo tam úplně všechno, 
nekonečný mlátičky, rychlý pasáže no a jako takovej bonbónek tam byl sto kilometrový 
úsek opravdu hodně těžkých dun. Takže jsme si to dost užívali, i když některé momenty 
byly hodně vypjatý. Nicméně jsme to zvládli docela dobře a když takto pojedeme furt, 
tak to bude dobrý,“ komentoval dakarský matador Josef Kalina průběh čtvrté rychlostní 
vložky.  
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Výsledky 4. etapy: 

 
1. Nikolaev    KAMAZ 4:35:08  
2. Villagra    IVECO  +27:57  
3. KOLOMÝ    TATRA +38:49 
4. Sugawara    HINO  +1:13:15  
5. Huzink   RENAULT  +1:16:33 
8. ŠOLTYS    TATRA +1:23:38 
 
 
Průběžné hodnocení po 4. etapě.  
 
1. Nikolaev    KAMAZ 12:22:27  
2. Villagra    IVECO  +36:55  
3. Viazovich   MAZ  +2:22:23 
4. Macík    LIAZ  +2:22:57  
5. Sugawara   HINO  +2:56:34 
8. ŠOLTYS    TATRA +4:06:00 
15. KOLOMÝ   TATRA +13:28:28 
 
 

 


