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PRESS RELEASE

Šoltys Jumps into Second Half with Sixth Stage Rank! Kolomý Ranks
Second in “Small Dakar“
The Tatra Buggyra Racing team celebrated an extremely successful entry to the second half of the
Dakar Rally race. Martin Šoltys finished the stage as the best Czech pilot with the sixth rank, thus
exceeding his absolute to-date maximum. This moved him up to the eighth overall rank. Martin
Kolomý finished the sixth stage as the second best in the half-marathon ranking.
Martin Šoltys could not hide satisfaction in the finish. “I am extremely happy. The stage was hard
and we picked up a large portion of bad luck. Since kilometre one hundred we noticed failures of the
instrumentation and engine charging. Thanks to that we made a navigation mistake and set off
along a little non-standard trail. We had to stop and found a disconnected alternator wire. There we
lost some time. The boys then had to push the Tatra down the hill to be able to start the engine
again, but we managed. And towards the end we had a small incident with Kolomajz. When
descending from a dune, after jumping over its crest, we could see Martin standing behind a Maz,
and I had little time to react. I wanted to bypass him on the left but the valley was steep and I was
pulled down towards him. So I hit Martin with my rear bumper. I sincerely apologise to him and to
all mechanics for adding more work to all of them which they would not have to do if it were not for
my bump,“ assessed the eighth pilot of the interim ranking the thrilling sixth stage.
Martin Kolomý could also be satisfied. “It is very interesting, for this Small Dakar is one for all
categories so we ride out there together with the “minis” and the buggies. Today we pressed the
accelerator so hard that just one Mini car was in front of us. The organizers prepared beautiful
terrain, big dunes difficult to ride over. Some slopes were nearly impossible to climb, but we did it.
Both trucks are in the finish, which is super. We had a small accident with Martin near the end. A
little before the finish a Maz was standing in front of me on the road. So I stopped in order not to hit
him and switched on the warning lights. Suddenly I could hear an engine roaring, Marťas
accelerating down the hill. A bang, we leaped forward, but nothing big. Both of us then continued
towards the finish. Dakar is mainly about gathering experience,“ described Martin Kolomý the same
situation from his side.

BUGGYRA Power Sports SE – ID: 06695639, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

”This was a rather extreme stage. I think the demand keeps increasing, which is super and also an
integral part of Dakar. The boys had a small contact out there today, especially Martin Šoltys was
quite sad about it. But Dakar is in the first place about experience which is lessons to learn for next
time. For me the most important thing is that both trucks are in the finish. Martin´s eighth interim
rank is super. We go on tomorrow,“ summarised the sixth stage, so successful for the team, the
manager Jan Kalivoda.
Results of stage 6:
1. De Rooy
2. Villagra
3. Sotnikov
4. Nikolaev
5. Viazovich
6. ŠOLTYS

IVECO
IVECO
KAMAZ
KAMAZ
MAZ
TATRA

4:34:10
+0:30
+7:05
+8:46
+54:15
+1:20:17

Interim results after stage 6:
1. Nikolaev
KAMAZ
2. Sotnikov
KAMAZ
3. De Rooy
IVECO
4. Villagra
IVECO
5. Van Genugten
IVECO
8. ŠOLTYS
TATRA

24:28:33
+10:13
+1:50:03
+4:06:48
+4:29:30
+5:34:20

Results Semi-maraton Stage 6:
1. Terranova
MINI
2. KOLOMÝ
TATRA
3. Macík
Liaz

03:59:42
+37:16
+1:27:15

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Šoltys vlétl do druhé poloviny šestým místem! Kolomý druhý v „Malém
Dakaru“
Mimořádně úspěšný vstup do druhé poloviny rally Dakar oslavil tým Tatra Buggyra Racing.
Martin Šoltys dokončil etapu jako nejlepší z českých jezdců na šesté pozici a překonal tak své
dosavadní maximum. V průběžném hodnocení se vyhoupl na osmé místo. Martin Kolomý
dokončil šestou etapu jako druhý v hodnocení půl maratonu.
Martin Šoltys v cíli neskrýval svou spokojenost. „Mám obrovskou radost. Bylo to těžké, vybrali jsme
si pořádnou porci smůly. Od stého kilometru jsme si všimli, že nám začínají vypadávat přístroje a
přestává dobíjet auto. Díky tomu jsme udělali navigační chybu a vydali se o kousek jinam, než byla
standartní stopa. Museli jsme zastavit, přišli jsme na to, že je vypadlý drát na alternátoru. Tam jsme
se zdrželi nějaký čas. Kluci pak museli Tatru roztlačit z kopce abychom vůbec nastartovali, ale
povedlo se. Ke konci jsme ještě měli malý karambol s Kolomajzem. Když jsme sjížděli obrovskou
dunu, přehoupli se přes jeden vant, viděli jsme Martina, jak stojí za Mazem a mně už nezbývalo
mnoho času na reakci. Chtěl jsem ho objet zleva, jenomže údolí bylo prudké z obou stran a mně to
stáhlo dolu. Takže jsem Martina trefil zadkem. Za to se jemu i všem mechanikům omlouvám,
přidělal jsem jim zbytečnou práci,“ hodnotil napínavou šestou etapu průběžně osmý muž celkového
pořadí.
Spokojený mohl být i Martin Kolomý. „Je to hodně zajímavé, protože je tento malý Dakar společný
pro všechny kategorie a jezdíme tam společně s „miníkama“ a buggynama. Dneska jsme tak topili,
že před námi skončil pouze jeden vůz Mini. Pořadatelé připravili krásný terény, těžký, velký duny. Do
některých kopců skoro ani nešlo vyjet, ale dali jsme to. V cíli jsou obě dvě auta což je super. Ke konci
jsme tam s Marťasem měli takovou drobnou nehodu. Kousek před cílem stál přede mnou Maz, tak
jsem zastavil abych do něj nenapálil a zapl výstražné zařízení. Najednou jsem slyšel burácet motor,
Marťas se rozjel a pádil to dolu z kopce. Padla rána, poskočili jsme, ale nic velkýho. Oba jsme pak
valili dál. Dakar je hlavně o sbírání zkušeností,“ popsal Martin Kolomý situaci ze svého úhlu
pohledu.
„Byla to docela extrémní etapa. Myslím si, že náročnost se stále stupňuje, což je super a patří to k
tomu. Kluci se tam dnes trochu ťukli, hlavně Martin Šoltys z toho byl docela přepadlý. Ale Dakar je
v první řadě o zkušenostech, kterými se člověk učí. Pro mě je důležité, že jsou obě auta v cíli.
Martinovo průběžné osmé místo je super. Zítra jedeme dál,“ bilancoval pro tým tolik úspěšné dění
šesté etapy manažer týmu Jan Kalivoda.

Výsledky 6. etapy:
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1. De Rooy
2. Villagra
3. Sotnikov
4. Nikolaev
5. Viazovich
6. ŠOLTYS

IVECO
IVECO
KAMAZ
KAMAZ
MAZ
TATRA

4:34:10
+0:30
+7:05
+8:46
+54:15
+1:20:17

Výsledky po 6. etapě:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. De Rooy
4. Villagra
5. Van Genugten
8. ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
IVECO
IVECO
IVECO
TATRA

24:28:33
+10:13
+1:50:03
+4:06:48
+4:29:30
+5:34:20

Výsledky Semi-maraton 6.etapa:
1. Terranova
MINI
2. KOLOMÝ
TATRA
3. Macík
Liaz

03:59:42
+37:16
+1:27:15
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