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PRESS RELEASE

Kolomý Finishes Dakar Rally 2019! Hell on Earth...
Martin Kolomý tasted real hell in the course of this edition of Dakar. He arrived in the finish in
the Peruvian capital, Lima, ranking fourth in the Semi-Marathon ranking. His overall rank in the
absolute ranking of the “Small” Dakar is fifth. Martin Šoltys was forced to withdraw after stage
seven of the main race as he did not arrive back from the previous stage in time for the start of
the next.
“For me this edition of Dakar was one of the hardest competitions I had ever taken part in. This was
a Dakar as it should be. Hell on earth, demanding stages, repairs… I will long remember it. Pity we
had to cope with the technology failures but they must be taken as an integral part of these races.
The most important thing is that our Tatra brought us safely to the very finish. I would like to thank
to the whole team and the mechanics for at the moment when our cardan broke the idea that
flashed through my mind was that it was the absolute end of everything. But the boys put the truck
together and thanks to the organizers I was allowed to continue in the race in its second half,”
viewed his performance at this edition of Dakar Rally Martin Kolomý. “Now we all have to meet
together, pool all the pros and cons and decide what to do next. At this moment I cannot anticipate
what will be next year.“
“I will remember this edition for long. For me this was a difficult race. The fact that it only took place
in Peru made the route quite confusing, and much more complicated from the navigation point of
view. I am looking forward to the podium ceremony. I consider our being here after all those
troubles a small miracle,“ said Rostislav Plný in the finish of this edition of the most demanding
long-distance race of the world.
“So we are in the finish after all. The organizers made this edition really extremely demanding. The
technologies suffered and made many pilots withdraw them prematurely from racing. Only in the
truck category the initial number of starting vehicles was over forty and only thirteen of them saw
the final finish. Pity that Martin had to drop off, he was up to an excellent result but there is no
“what if” in sport. I am very pleased by the performance of the crew of Martin Kolomý, who
struggled with two big defects and yet did not give up in either case. Now we will have to sit down
together, analyse all gathered data and decide about the future,“ summarised the team manager
Jan Kalivoda this edition of the Dakar Rally.
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Results of Semi-Marathon, stage 10:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
4. KOLOMÝ
TATRA

1:30:30
+1:58
+6:11

Absolute results of Semi-Marathon:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
5. KOLOMÝ
TATRA

19:18:09
+2:38:31
+11:01:22
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Kolomý v cíli Rally Dakar 2019! Peklo na zemi...
Martin Kolomý si na letošním Dakaru prošel doslova peklem. Do cíle v peruánské Limě dorazil na
čtvrté pozici v hodnocení semi maratonu. V celkovém pořadí „malého“ Dakaru mu patří pátá
pozice. Martin Šoltys byl nucen odstoupit po sedmé etapě hlavního závodu, když se nestihl
dostavit na start následující etapy.
„Pro mě byl letošní Dakar jednou z nejtěžších soutěží, kterou jsem kdy absolvoval. Dakar opravdu se
vším všudy. Peklo na zemi, náročný etapy, opravy. Budu na to hodně dlouho vzpomínat. Škoda
technických problémů, ale to prostě k závodům patří. Důležité je, že nás Tatra dovezla až do cíle.
Chtěl bych poděkovat celému týmu a mechanikům, protože v okamžiku, kdy nám praskl kardan, mi
problesklo hlavou, že je definitivní konec. Kluci dali auto dohromady a díky pořadatelům jsem mohl
pokračovat v druhé půlce závodu,“ hodnotil své počínání na letošním Dakaru Martin Kolomý. „Teď
nás čeká týmová porada, kde budeme muset vyhodnotit vše pro a proti a uvidí se co dál.
Momentálně nemůžu předjímat co bude za rok.“
„Na letošní ročník budu vzpomínat dlouho. Pro mě to byl těžký závod. Tím, že se jelo pouze v Peru,
tak to bylo hrozně namotaný. Ve srovnání s loňskem to bylo navigačně mnohem složitější. Těším se
na slavnostní podium. Že jsme to nějak dotáhli až sem po těch všech komplikacích považuji za malý
zázrak,“ řekl v cíli letošního ročníku nejnáročnějšího dálkového závodu světa Rostislav Plný.
„Tak jsme konečně v cíli. Pořadatelé udělali letošní ročník opravdu extrémně náročný. Technika
trpěla, během závodu odstoupilo hodně závodníků. Vždyť jen v kategorii kamionů startovalo přes 40
posádek a cíl jich v hlavní soutěži vidělo jen třináct. Škoda Martinova vypadnutí, měl zaděláno na
krásný výsledek, ale ve sportu se na kdyby nehraje. Mám velkou radost z posádky Martina
Kolomého, bojovala se dvěma velkými závadami, přesto to ani jednou nevzdala. Teď budeme muset
dát hlavy dohromady, zanalyzovat všechna nasbíraná data a rozhodnout se jak dál,“ bilancoval
letošní ročník dakarské rally manažer týmu Jan Kalivoda.

Výsledky 10. etapy Semi-maraton:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
4. KOLOMÝ
TATRA

1:30:30
+1:58
+6:11

Celkové Výsledky Semi-maraton:
1. Terranova
MINI
2. Macík
LIAZ
5. KOLOMÝ
TATRA

19:18:09
+2:38:31
+11:01:22
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