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PRESS RELEASE

End of Chances for Life Result: Šoltys Has to Spend Night in Dunes
Both our crews had to resolve technical issues in the demanding terrain of stage seven and
scored a big loss each. Martin Kolomý arrived in the bivouac right before midnight. Martin Šoltys
and his crew had to spend a cold night in the dunes.
“I must say that the organizer put a lot of tricks in his edition for we go from extreme to extreme. It
is nearly midnight, Martin Kolomý has just arrived in the bivouac and Martin Šoltys is not here yet.
We have information that both had technical issues on the way. Martin Kolomý managed the
repairs and decided to drive to the bivouac even if he did not cover all waypoints. We will see what
will happen next, whether there will be any penalisation. Martin Šoltys must spend the night in the
dunes but they want to set off early in the morning to be here in time for the start to the eighth
stage and be able to continue. It is a real massacre and the organizer has told us that the worst
stage is only yet to come,“ explained the trouble of both crews the team manager Jan Kalivoda in
the night.
Martin Kolomý is not through his luckiest Dakar, not by any means. “It is real hard, the organizers
must have put a lot of work to it to make it this difficult. Some of the checkpoints were in places
perhaps only accessible by a helicopter. All was fine until the hundred and seventieth kilometre
where we pulled the rope too strongly down a toboggan and the steering rod broke, punching
through the oil tank, unfortunately. We spent a lot of time by the repair. Now we wait for the jury
sentence, whether they will permit our continuation, for we missed some waypoints. We will arrive
at the start to see,“ said the underdog of this Dakar edition Martin Kolomý.
The crew of Martin Šoltys was still on the way to the bivouac at eight in the morning local time,
sowed down by thick fog.
Results of stage 7:
1. De Rooy
2. Viazovich
3. Nikolaev
4. Villagra
5. Van den Geuvel
16. ŠOLTYS

IVECO
IVECO
KAMAZ
KAMAZ
MAZ
TATRA

4:47:27
+30:55
+34:35
+43:02
+51:11
+22:14:13

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

Interim results after stage 7:
1. Nikolaev
KAMAZ
2. Sotnikov
KAMAZ
3. De Rooy
IVECO
4. Villagra
IVECO
5. Loprais
TATRA
13. ŠOLTYS
TATRA

24:28:33
+32:54
+1:15:28
+4:15:15
+5:17:49
+27:14:18
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Konec nadějí na životní výsledek. Šoltys musel nocovat v dunách.
Obě naše posádky musely během sedmé etapy řešit v náročném terénu technické potíže a
nabraly velkou ztrátu. Martin Kolomý dorazil do bivaku těsně před půlnocí. Martin Šoltys s
posádkou museli přečkat chladnou noc v dunách.
„Musím říct, že pořadatel se na letošním ročníku rozhodně vyřádil, protože jdeme pomalu z extrému
do extrému. Je skoro půlnoc, před chvílí dorazil do bivaku Martin Kolomý, Martin Šoltys tu ještě není.
Máme informace, že oba měli technické problémy. Martinovi Kolomému se to podařilo opravit a sjet
do bivaku i za cenu toho, že některé waypointy neprojeli. Tam uvidíme, co se bude dít dál, jestli
přijde nějaká penalizace. Martin Šoltys, musí nocovat v dunách, ale chtějí vyrazit hned brzy ráno, tak
aby stihli start do osmé etapy a mohli pokračovat. Je to opravdový masakr, a to nám ještě pořadatel
řekl, že ta nejhorší etapa nás ještě čeká,“ vyjasnil v noci trable obou posádek manažer týmu Jan
Kalivoda.
Martin Kolomý rozhodně neprožívá svůj nejšťastnější Dakar. „Je to hodně těžký, organizátoři si s tím
hodně vyhráli. Některé body byly na takových místech, že je tam snad mohli vynést jen vrtulníkem.
Všechno bylo výborné až po sto sedmdesátý kilometr, kdy jsme, za to v jednom tobogánu víc vzali a
praskla nám tyč řízení, která nešťastně prorazila vanu. Opravou jsme tam strávili hodně času.
Čekáme teď, jak to s námi vůbec bude, jestli nás pustí dál nebo ne, protože jsme neprojeli nějaké
body. Na start ale pojedeme a uvidíme,“ konstatoval smolař letošního Dakaru Martin Kolomý.
Posádka Martina Šoltyse byla ještě v osm hodin ráno místního času na cestě do bivaku, na které jej
brzdila velmi hustá mlha.

Výsledky 7. etapy:
1. De Rooy
2. Viazovich
3. Nikolaev
4. Villagra
5. Van den Geuvel
16. ŠOLTYS

IVECO
IVECO
KAMAZ
KAMAZ
MAZ
TATRA

4:47:27
+30:55
+34:35
+43:02
+51:11
+22:14:13

Výsledky po 7. etapě:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. De Rooy
4. Villagra
5. Loprais
13.ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
IVECO
IVECO
TATRA
TATRA

24:28:33
+32:54
+1:15:28
+4:15:15
+5:17:49
+27:14:18
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