BUGGYRA Power Sports SE
Květinková 2714/14a, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 266 027 111
Email: powersports@buggyra.com

PRESS RELEASE

Šoltys Finised Marathon Stage right After Top 10
In the fifth stage, finally shortened for safety reasons, Martin Šoltys ranked eleventh. The official
results are not available yet. On Saturday the pilots will have a free day.
“Today was the longest stage of the race, even though it was shortened for safety reasons at its
end. The boys arrived in the bivouac late at night but the most important thing is that they are here.
At the interim timing point where the stage was finished they ranked eleventh. We still wait for the
official results and recalculations to the status in the last measured checkpoint. The stage was long
and tiring, and the fatigue was seen on the crew. The organizers planned it well, before the free day
the crews had to draw from the very bottom of their strength stock,” commented the team
manager Jan Kalivoda on the fifth stage.
The pilot of the Tatra Buggyra Racing team Martin Šoltys finished the shortened fifth stage with the
eleventh rank. “It was all very demanding, especially the fesh-fesh plains, numerous on both days.
The vehicle suffers a lot when driving over them, for fesh-fesh is very fine sand, something like
cement. There is nowhere to hide away from it and it destroys everything around it. Otherwise all
was quite good today, no big problems. Only they stopped the stage about 50 kilometres before the
finish for thick fog. I could not see two metres in front of me at one moment. They stopped it for the
sake of safety. It was a provident decision. Now we look forward to the free day, with a little rest
after all,“ stated Martin.
“I see it positively so far. Five stages finished, the whole first half of Dakar. We would like to finally
rank among the Top 10, but it is really hard. There are two big factory teams, Kamaz and Iveco, with
quite stable results so far. But we will see what the second half of the rally will be like, absolutely
anything can happen, but we will fight on,“ said the deck mechanic Tomáš Šikola with
determination after arrival in the bivouac.
In the course of yesterday´s stage, at kilometre 259, a serious accident happened, when a Kamaz
pilot, Andrey Karginov, “ran into” one of the spectators. True, the fan was standing in the “no
entry” zone, but as the pilot of truck number 518 did not stop and did not help the injured man, the
jury expelled him from the rest of the race.
On Saturday the crews will enjoy the free day and try to restore their strengths for the second half
of the Dakar race, starting on Sunday by stage six from Arequipa to San Juan de Marcona. Martin
Kolomý will take part again, in the separate classification.
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Results of stage 5:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. Viazovich
4. Van Den Heuvel
5. De Rooy
11. ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
MAZ
IVECO
IVECO
TATRA

4:46:11
+0:38
+3:05
+6:05
+6:28
+33:00
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Šoltys dokončil maratonskou etapu jen těsně za Top 10.
Martin Šoltys dojel v páté etapě, která byla z bezpečnostních důvodů zkrácena na jedenáctém
místě. Na oficiální výsledky se stále čeká. V sobotu je v Peru na programu den volna.
„Dneska se jela nejdelší etapa závodu, i když byla na konci z bezpečnostních důvodů zkrácená. Kluci
přijeli do bivaku pozdě večer, důležité ale je, že jsou tady. Na mezičase, kde byla etapa zakončena
byli na jedenáctém místě. Čekáme teď na oficiální výsledky až to přepočtou na stav z posledního
kontrolního bodu. Bylo to dlouhý, úmorný, na posádce byla hodně znát únava. Pořadatel to dobře
naplánoval, aby si posádky před volným dnem museli hrábnout až na dno,“ komentoval pátou etapu
manažer týmu Jan Kalivoda.
Pilot týmu Tatra Buggyra Racing Martin Šoltys dokončil dle zkrácenou pátou etapu na jedenácté
pozici. „Bylo to hodně náročný, hlavně ty fesh feshové pláně, kterých bylo hodně oba dva dny. Na
nich auto hrozně trpí, protože fesh fesh je hrozně jemnej, něco jako cement. Není před ním úniku a
všechno kolem sebe ničí. Jinak to dnes bylo dobré, žádné velké problémy. Akorát asi 50 kilometrů
před cílem etapu zastavili, protože byla hustá mlha. Já jsem v jednu chvíli neviděl ani na dva metry.
Kvůli bezpečnosti to raději ukončili. Jednalo se o prozíravé rozhodnutí. Teď se těšíme na volný den,
kdy konečně trochu odpočineme,“ konstatoval Martin.
„Já to zatím hodnotím dobře. Máme za sebou pět etap, jsme v cíli první poloviny Dakaru. Rádi
bychom skončili v nejlepší desítce, ale je to opravdu těžké. Jsou zde dva velké tovární týmy, Kamaz a
Iveco, které mají zatím celkem stabilní výsledky. Uvidíme ale, jak se bude vyvíjet druhá část rally,
stát se může opravdu všechno, ale my budeme bojovat,“ řekl po dojezdu do bivaku odhodlaně
palubní mechanik Tomáš Šikola.
Během včerejší etapy se na 259. kilometru stal závažný incident, kdy pilot Kamazu Andrey Karginov
„přejel“ jednoho z diváků, který ovšem stál v zakázané zóně. Nicméně jelikož pilot kamionu s číslem
518 nezastavil a nepomohl zraněnému divákovi, jury ho následně vyloučila ze závodu.
V sobotu si posádky budou moci užít den volna a načerpat síly do druhé poloviny rally Dakar, která
startuje v neděli etapou z Arequipy do San Juan de Marcona. Do té se již znovu zapojí v oddělené
klasifikaci i Martin Kolomý.
Výsledky 5. etapy:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. Viazovich
4. Van Den Heuvel
5. De Rooy
11. ŠOLTYS
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KAMAZ
MAZ
IVECO
IVECO
TATRA

4:46:11
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