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PRESS RELEASE 
 

Šoltys in TOP 10 again, Macháček almost made it too  
 
The successful debut for Can-Am Buggyra MK50 XRS continued in the 9th stage of the famous 
Dakar Rally. The five-time winner Josef Macháček shined today as he finished in the 11th place, 
while his teammate Martin Šoltys secured a TOP 10 position with the 9th fastest time of the day. 
 
 

Today’s stage confirmed that the Dakar Rally in Saudi Arabia is heavily focused on speed. Its winner, 
Andrey Karginov, drove with an average speed of 116.9 kilometres per hour! Martin Šoltys, David 
Schovánek and Tomáš Šikola celebrate a successful day as they finished 9th, just a few minutes 
behind the 4th place. “The first kilometres had a heavily broken road, it was horrible. We had a 
puncture, but Šiky (Šikola) did a great job with inflating it on the run, so we didn’t have to change it 
until the neutral zone.  And the second part of the stage was all about speed. One Kamaz in front of 
us, Macík behind us, and we all were literally flying at 140 kph, fighting for a single kilometre, which 
I don’t enjoy that much,” said Šoltys, who is currently sitting in the 9th place in the overall standings. 
 
Once again, Gyrtech engines in MAZ showed their potential as Siarhei Viazovich finished in the 2nd 
position while maintaining his 3rd place in the overall standings behind two leading Kamaz trucks. 
 
On the other hand, Josef Macháček and Vlastimi Tošenovský secured their best result so far, 
despite starting from the back following yesterday’s accident.“The first part was very technical, very 
similar to Morocco. We had a big problem with overtaking between the rocks and we had to take 
risks to get a good result. The second part offered the dunes. And then after refuelling, it felt like we 
were given some special fuel because we suddenly outclassed everyone. The buggy worked 
brilliantly. In the end, we had to fight with the dark again, but it was a tie in the end!” joked the 
Buggyra Racing driver after finishing 11th today. 
 
But the real challenge comes next as the 10th stage is the marathon stage. All crews will be left on 
other own for one night, without their mechanics and in a separate bivouac. They will even have to 
prepare their vehicles without any help. So, now the mechanics must do their best to really prepare 
the machines for 1,352 kilometres, out of which 913 will be timed. 
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TRUCKS – 9th stage results  
1. Karginov/Mokeev/Leonov   Kamaz   3:33:42 hours 
2. Viazovich/Haranin/Zaparoshchanka MAZ-GYRTECH + 03:19 mins 
3. Nikolaev/Iakovlev/Rybakov  Kamaz   + 09:24 mins 
9. Šoltys/Schovánek/Šikola   TATRA Buggyra + 13:35 mins 
 
TRUCKS – results after the 9th stage  
1. Karginov/Mokeev/Leonov   Kamaz   38:05:25 hours 
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov   Kamaz    + 38:35 mins 
3. Viazovich/Haranin/Zaparoshchanka MAZ-GYRTECH + 1:08:36 mins 
9. Šoltys/Schovánek/Šikola   TATRA Buggyra + 4:49:00 mins 
 
SSV – 9th stage results  
1. Hildebrand/Cazalet    OT3   4:00:42 hours 
2. Guthrie/Floene    OT3   + 00:58 mins 
3. Currie/Berriman    Can-Am  + 03:30 mins 
11. Macháček/Tošenovský   Can-Am Buggyra + 18:55 mins 
 
SSV – results after the 9th stage  
1. Currie/Berriman    Can-Am  43:51:49 hours 
2. Contardo/Vinagre    Can-Am  + 23:37 mins 
3. Kariakin/Vlasiuk    Can-Am  + 41:26 mins 
28. Macháček/Tošenovský   Can-Am Buggyra + 20:22:48 hours 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Šoltys znovu v top ten, Macháček ji svým nejlepším umístěním atakoval  
 
V pořadí již devátou etapou pokračoval slavný Dakar, ve kterém si odbývá premiéru speciál Can-
Am Buggyra MK50 XRS. Pětinásobný vítěz nejtěžší soutěže Josef Macháček dnes zazářil, když 
dojel na jedenáctém místě. Své postavení devátým nejrychlejším časem potvrdil také Martin 
Šoltys. 
 
 

Dnešní etapa Rally Dakar opět potvrdila dojmy z posledních dnů, že se na území Saudské Arábie 
jedná o rychlostní soutěž. Vítězný Andrej Karginov se dnes pohyboval po trati průměrnou rychlostí 
116,9 km/hod! Skvělou jízdu mají za sebou Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola, kteří 
zajeli devátý nejrychlejší čas s minimálním odstupem na čtvrtou příčku. „První kilometry byly hodně 
rozbité, opravdu masakr. Měli jsme jeden defekt, ale ten Šiky stačil dofukovat a měnili jsme ho až v 
neutralizaci. No a druhá část byla zase rychlostní. Před námi jeden Kamaz, za námi Macík a letěli 
jsme všichni sto čtyřicet. Přetahovaná o jeden kilometr, a to mě příliš nebaví,“ řekl devátý muž 
průběžné klasifikace kamionů. Vidět byl opět motor Gyrtech v Mazu Sergeje Vijazoviče, který dojel 
druhý a nadále je nejrychlejší ze zbytku světa, když je průběžně třetí za vedoucími Kamazy. 
 
Nejlepší etapový výsledek mají na svém kontě Josef Macháček a Vlastimil Tošenovský, a to i přes 
fakt, že kvůli včerejší havárii startovali až úplně ze zadních pozic. „První část byla hodně technická, 
podobná Maroku. Tam jsme měli velký problém s předjížděním mezi kameny. Museli jsme riskovat, 
abychom něco dnes zajeli. Druhá část byly zase duny. Po tankovačce jsem měl pocit, že nám nalili 
jiný benzín, protože jsme všechny předjížděli rozdílem třídy. Bugina fungovala skvěle. Ke konci 
etapy jsme trochu bojovali s tmou, ale dnes to byl nerozhodný souboj,“ žertoval v cíli jedenáctý 
jezdec týmu Buggyra Racing. 
 
Desátá etapa je maratonská, což znamená, že posádky budou jednu noc v odděleném bivaku bez 
svých doprovodu a mechaniků. Běžný servis před následující rychlostní zkouškou tak musí zvládnout 
sami a mechaniky všech týmů dnes čeká velká generálka, tak aby auta připravili na celkových 1352 
kilometrů, z čehož 913 bude měřených. 
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TRUCKS – výsledky 9. etapy 
1. Karginov/Mokeev/Leonov   Kamaz   3:33:42 hod 
2. Viazovich/Haranin/Zaparoshchanka MAZ-GYRTECH + 03:19 min 
3. Nikolaev/Iakovlev/Rybakov  Kamaz   + 09:24 min 
9. Šoltys/Schovánek/Šikola   TATRA Buggyra + 13:35 min 
 
TRUCKS – výsledky po 9. etapě 
1. Karginov/Mokeev/Leonov   Kamaz   38:05:25 hod 
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov   Kamaz    + 38:35 min 
3. Viazovich/Haranin/Zaparoshchanka MAZ-GYRTECH + 1:08:36 min 
9. Šoltys/Schovánek/Šikola   TATRA Buggyra + 4:49:00 min 
 
SSV – výsledky 9. etapy 
1. Hildebrand/Cazalet    OT3   4:00:42 hod 
2. Guthrie/Floene    OT3   + 00:58 min 
3. Currie/Berriman    Can-Am  + 03:30 min 
11. Macháček/Tošenovský   Can-Am Buggyra + 18:55 min 
 
SSV – výsledky po 9. etapě 
1. Currie/Berriman    Can-Am  43:51:49 hod 
2. Contardo/Vinagre    Can-Am  + 23:37 min 
3. Kariakin/Vlasiuk    Can-Am  + 41:26 min 
28. Macháček/Tošenovský   Can-Am Buggyra + 20:22:48 hod 
 
 

 


