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PRESS RELEASE

Kolomý Rises to Top 10, Šoltys Suffers Through Stage Two
Martin Kolomý made his way to Top 10 in the second stage of the Dakar Rally 2019 from Pisco to
San Juan De Marcona, ranking ninth in the stage and then in the overall interim ranking as well.
The second pilot of the Tatra Buggyra Racing tem, Martin Šoltys, ranked sixteenth in the second
speed test.
“Today was the beginning of the real Dakar, as the organizers warned. The most important thing is
that both trucks are in the depot and there is enough time to prepare them for tomorrow. We have
in fact survived the critical stage in which Martin Kolomý gained the huge loss last year. Today he
coped very well. Martin Šoltys had some minor complications, but the hour loss he gained today will
probably not play a role at the end of the race as demanding as this is,” said the team manager Jan
Kalivoda.
Martin Kolomý praised this stage, moving him up to the ninth overall rank. “Today the route was
really wonderful. Beautiful dune climbs, big craters, but our Tatra supported us in every situation.
We had some problems with the organizers´ GPS. One wrote to us that we got the point and the
other that we did not. So we returned, just in case. Dakar is long and there is no point in hurrying
from the very beginning and collecting penalties which can be avoided. We have reserves and will
begin to speed up a little from now on. I am satisfied with the result, the truck is like new, not a
single scratch, so we can continue,“ was the praise of stage two by the native of Bruntál.
The second pilot of the Tatra Buggyra Racing team had to manage several complications in the
course of the stage and finally ranked sixteenth. “Today was the first real Dakar stage, with many
kilometres, both of the pass and of the race itself. Up to some kilometre 130 everything worked as
expected but then the tube for rear tyre inflation broke. the wheel blasted because of overheating
and we had to stop and change it. There we lost a little. Towards the end we lost some time looking
for a point. So more thing met today but we are only at the beginning. The mechanics will have to
service the trucks overnight and we will continue in the battle tomorrow,” said Martin Šoltys.
The third stage starts from San Juan de Marcona and ends in Arequipa. The pilots will face a long
pass, 467 kilometres, and a 331 kilometre race.
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Results of stage 2:
1. Nikolaev
2. De Rooy
3. Sotnikov
4. Villagra
5. Mardeev
9. KOLOMÝ
11. ŠOLTYS

KAMAZ
IVECO
KAMAZ
IVECO
KAMAZ
TATRA
TATRA

3:47:51
+2:39
+5:28
+6:30
+17:23
+21:04
+1:08:34

Overall results after stage 2:
1. Nikolaev
KAMAZ
2. De Rooy
IVECO
3. Villagra
IVECO
4. Sotnikov
KAMAZ
5. Mardeev
KAMAZ
9. KOLOMÝ
TATRA
11. ŠOLTYS
TATRA

4:56:56
+4:23
+7:23
+9:01
+21:25
+28:44
+1:15:07
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Kolomý poskočil do Top 10, Šoltys druhou etapu protrpěl.
Martin Kolomý se ve druhé etapě rally Dakar 2019 z Pisca do San Juan De Marcona probojoval do
Top 10, když dojel na devátém místě. Na tuto pozici také poskočil i v průběžném hodnocení
závodu. Druhý pilot týmu Tatra Buggyra Racing Martin Šoltys dokončil speciálu šestnáctý.
„Rozhodně dneska už začal ten pravý Dakar, tak jak pořadatelé avizovali. Je strašně důležité, že obě
auta jsou v depu a máme dost času je připravit na zítra. V podstatě jsme přežili tu krizovou etapu,
po který loni Martin Kolomý nabral obrovskou ztrátu, dnes se s tím ale popral výborně. Martin Šoltys
měl malé komplikace, ale hodina ztráty, kterou dnes nabral si myslím, že v tomto stylu náročnosti
závodu nebude na konci hrát velkou roli,“ řekl manažer týmu Jan Kalivoda.
Martin Kolomý si dnešní etapu pochvaloval. V celkovém hodnocení se posunul na devátou pozici.
„Dneska opravdu parádní trať. Krásný výjezdy v dunách, velké trychtýře. Tatra nás podržela v každé
situaci. Měli jsme menší problém s pořadatelskou GPS. Jedna napsala, že bod máme. Druhá zase, že
ne, tak jsme se raději pro jistotu vrátili. Dakar je dlouhý a je zbytečné nasbírat penalty hned od
začátku a někam se hnát. Rezervy tam jsou a pomalu začneme přidávat. S výsledkem jsem
spokojený, na autě není ani škrábanec, takže můžeme pokračovat,“ hodnotil druhou etapu rodák z
Bruntálu.
Druhý pilot týmu Tatra Buggyra Racing se musel během druhé etapy vypořádávat s několika
komplikacemi a dojel šestnáctý. „Tak nám začal pořádnej Dakar. Hodně kilometrů, jak závodních,
tak přejezd. Do nějakého 130 kilometru všechno šlapalo, jak mělo, ale pak nám praskla hadička na
dofukování zadního kola. To se přehřálo a bouchlo, takže jsme museli zastavit, tam jsme něco
ztratili. Ke konci jsme pak ještě strávili hodně času hledáním jednoho bodu. Dneska se to tak nějak
všechno sešlo, ale jsme teprve na začátku. Mechaniky čeká přes noc velký servis a my budeme
bojovat dál,“ řekl ke druhé speciále Martin Šoltys.
Třetí etapa startuje ve měste San Juan de Marcona a končí v Arequipě. Na piloty čeká dlouhý
přejezd měřící 467 kilometrů a 331 kilometrový měřený úsek.
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Výsledky 2 etapy:
1. Nikolaev
2. De Rooy
3. Sotnikov
4. Villagra
5. Mardeev
9. KOLOMÝ
11. ŠOLTYS

KAMAZ
IVECO
KAMAZ
IVECO
KAMAZ
TATRA
TATRA

3:47:51
+2:39
+5:28
+6:30
+17:23
+21:04
+1:08:34

Výsledky po 2 etapě:
1. Nikolaev
2. De Rooy
3. Villagra
4. Sotnikov
5. Mardeev
9. KOLOMÝ
11. ŠOLTYS

KAMAZ
IVECO
IVECO
KAMAZ
KAMAZ
TATRA
TATRA

4:56:56
+4:23
+7:23
+9:01
+21:25
+28:44
+1:15:07
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