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PRESS RELEASE

Kolomý “Saddles” a MAZ with his Tatra in Stage Nine!
The pilot of the Tatra Buggyra Racing team crashed into the pilot of Belarus, Vishneuski, standing
with his MAZ in the way. He arrived in the finish with the fourth rank. After subsequent result
adjustment he dropped down to rank six, though.
The start was preceded by dramatic moments. “On Tuesday we waited late into the night to see
whether Martin would be permitted to start at all, for we thought that a penalisation might come
for the uncovered waypoints up to termination. Finally, at midnight, the starting list was issued and
Martin was there, so we calmed down. We know the surroundings of Pisco very well, as a fifth stage
or so is situated here. The boys enjoyed the stage, unfortunately, they had a small accident on the
way, but luckily all turned out well in the end. Nobody was hurt and the truck is all right. So
tomorrow we may close this Dakar edition,“ stated Jan Kalivoda after the last but one stage.
“The truck is ok, with only a couple of cosmetic defects, for in one valley, where we jumped from
one river basin to another, we hit a stuck MAZ. We could not see it at all. Its warning lights were not
on. I jumped up, saw it at the last moment, began to brake, but there was nothing much to be done
left. We jumped on its superstructure, lid down and stopped inclined, luckily not lying on the side.
We lost some time, but otherwise today´s stage was wonderful, with many dunes. We had to ride
up some of them for five times to manage them. Our Tatra worked without a slightest problem. Pity
for the little accident,“ described Martin Kolomý stage nine, which brought him the sixth rank after
adjustment of the results. “For tomorrow we will throw everything away from the truck, make it as
light as it can be and try to fight for a stage victory. We will drive up to our best.“
The navigator Rostislav Plný described the traps of yesterday´s navigation. “Today was far from
easy for me. I had to do a lot of hard work to manage. The navigation was difficult for the routes of
the previous days crossed in many places. The ruts were very deep. The last stage is quite short but I
believe the organizer will torture us even through the last 100 kilometres. Well, never mind. We will
continue to struggle till the very end.“
Results of Semi-Marathon, stage 9:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
6. KOLOMÝ
TATRA

4:09:30
+47:53
+2:02:16
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Interim results of Semi-Marathon after stage 9:
1. Terranova
MINI
17:47:38
2. Macík
LIAZ
+2:36:33
5. KOLOMÝ
TATRA
+10:55:11
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Kolomý s Tatrou v deváté etapě „osedlal“ MAZ!
Pilot týmu Tatra Buggyra Racing na konci předposlední etapy boural, když narazil do Bělorusa
Vishneuskiho na MAZu. Do cíle dojel na čtvrté pozici. Po následné úpravě výsledků se ale propadl
na šestou příčku.
Startu předcházely dramatické okolnosti. „V úterý jsme čekali dlouho do noci, jestli Martin vůbec
bude moci odstartovat, protože jsme mysleli, že za ty neprojeté body by mohla následovat
penalizace až případné vyřazení. Nakonec o půlnoci vyšla startovní listina, kde byl i Martin, což nás
uklidnilo. Prostředí tady kolem Pisca dobře známe, jede se tu už asi pátá etapa. Kluci si ji užili,
bohužel měli drobnou nehodu, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Nikdo se nezranil a auto je
v pořádku. Zítra můžeme ten letošní Dakar zakončit,“ konstatoval po předposlední etapě Jan
Kalivoda.
„Auto je v pořádku. Akorát má pár kosmetických vad, protože v jednom úvoze, když jsme skákali
z řečiště do řečiště, jsme trefili zaklíněný MAZ. Nebyl vůbec vidět. Neměl zapnuté výstražné zařízení.
Já jsem vyskočil, zahlédl jsem ho na poslední chvíli, dupl na brzdy, ale už toho moc dělat nešlo.
Skočili jsme mu na nástavbu, po které jsme sjeli, zůstali stát na šikmo a je štěstí, že jsme nepadli na
bok. Ztratili jsme sice nějaký čas, ale jinak dnešní etapa nádherná, hodně dun. Některé jsme museli
jet až na pětkrát. Tatra fungovala bez sebemenších problémů, škoda té drobné nehody,“ popisoval
Martin Kolomý devátou etapu, ve které dojel po úpravě výsledků na šesté pozici. „Na zítra všechno
z auta vyházíme, odlehčíme ho a zkusíme zabojovat o etapové prvenství. Pojedeme na plno.“
Navigátor Rostislav Plný popisoval nástrahy včerejší navigace. „Dneska se mi nejelo vůbec lehce. Měl
jsem s tím dost práce. Navigačně to pro mě bylo složitý, protože se trasy různě křížily z předešlých
dnů. Trať už byla hodně rozježděná. Poslední etapa je docela krátká, myslím si ale, že nás pořadatel
potrápí i na těch závěrečných 100 kilometrech. Nedá se nic dělat. Bojujeme až do konce.“
Výsledky 9. etapy Semi-maraton:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
6. KOLOMÝ
TATRA

4:09:30
+47:53
+2:02:16

Výsledky po 9. etapě Semi-maraton:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
5. KOLOMÝ
TATRA

17:47:38
+2:36:33
+10:55:11
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