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PRESS RELEASE
Kolomý Scores First Stage Victory!
The pilot of the TATRA Buggyra Racing team started the Silk Way Rally like this year´s
edition of the Dakar Rally scoring stage victory right away. And yet Kolomý keeps calm.
The first racing day only consisted of a 61-kilometre-long stage. Plus a 10-hour transfer between
Moscow and Tcheboksary where the racing specials started their competition. The whole
measured section was muddy and Kolomý liked that. So he could set a very quick tempo from the
beginning to rank fourth at the first meantime measurement point. At the end of the stage he
accelerated even further and finished with the best time with an advantage of 51 seconds over
his countryman Loprais. “This stage was absolutely ideal for me. Tatra worked excellently. The
road was muddy, with some occasional raining, which I like. My crew tunes up together but
without problems so far and I believe in continuous improvement,“ commented Martin Kolomý on
his premiere start in the Silk Way Rally. He does not ponder about his victory too much yet,
though. “We are still at the beginning and as I like to say, this is a marathon competition and
the final result will matter most. “
After the race finished the TATRA Buggyra Racing team was left in uncertainty for a couple of
minutes. “In the finish we had to settle with the organizers some missing pass point records. In
the end they found out there was a problem with the recording device and more vehicles were
affected,“ explained the development engineer of the Roudnice team Robin Dolejš.
The following day the pilots will set off from Tcheboksary to Ufa along a route nearly 700 km long
with 157 kilometres measured and similar road surface as today.
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Results of stage 1:
1.
2.
3.
4.
5.

KOLOMÝ
Loprais
Van Genugten
Viazovich
De Rooy

TATRA
TATRA
Iveco
MAZ
Iveco

49:43
+0:51
+2:03
+2:35
+4:01
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Kolomý si připisuje první etapové vítězství!
Pilot týmu TATRA Buggyra racing vlétl do závodu Silk Way Rally obdobným způsobem
jako do letošní Rally Dakar a připsal si hned v první etapě vítězství. Kolomý však
zůstává klidný.
První závodní den čekala na jezdce etapa dlouhá pouhých 61 kilometrů, ovšem s přejezdem
dlouhým 10 hodin mezi Moskvou a Tcheboksary na start speciály. Celý měřený úsek se odjel na
blátivém terénu, který Kolomému velice vyhovuje. Také ihned od začátku nasadil ostré tempo a
na prvním mezičase byl na čtvrté pozici. V závěru dokázal zrychlit ještě více a cílem projel
v nejrychlejším čase a náskokem 51 vteřin na druhého krajana Lopraise. „Dnes to pro mě byla
naprosto ideální etapa. Tatra fungovala perfektně. Jelo se na blátě, chvílema pršelo, a to mám
rád. S posádkou se ladíme, ale zatím vše bez problémů a jsem přesvědčen, že se to bude jen
zlepšovat,“ uvedl ke svému premiérovému startu na Silk Way Rally Martin Kolomý. Z vítězství si
však hlavu nedělá. „Jsme na začátku a jak říkám s oblibou je to maratónská soutěž a důležitý
bude výsledek na konci.“
Po dojezdu do cíle byl tým TATRA Buggyra Racing několik minut v nejistotě. „V cíli jsme museli
s pořadateli řešit, že nemáme zaznamenané některé průjezdové body. Nakonec byl problém se
zařízením, které to mělo zaznamenávat, a navíc to nefungovalo na více vozech,“ vyjasnil
komplikace vývojový ředitel roudnické stáje Robin Dolejš.
Následující den se vydají závodníci z města Tcheboksary do Ufy po trati dlouhé téměř 700
kilometrů s měřeným úsekem 157 kilometrů s obdobným terénem jako dnes.

Buggyra brand - world-wide exclusively operated by:
Ryss & Lynx Ltd. - Central Corporate Office - P.O.BOX 31303, Dubai – U.A.E.

Tel. +971 4 319 7531, Fax. +971 4 319 7543, buggyra@ryss-lynx.com, www.ryss-lynx.com

Výsledky 1. etapy:
1. KOLOMÝ
2. Loprais
3. Van Genugten
4. Viazovich
5. De Rooy

TATRA
TATRA
Iveco
MAZ
Iveco

49:43
+0:51
+2:03
+2:35
+4:01
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