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PRESS RELEASE  
 
 

 Kolomý Celebrates Second Victory and Increases Leader Advantage  
 
Martin Kolomý´s crew of the TATRA Buggyra Racing team added the second victory to 
their account after the fourth stage, increasing their overall advantage in the interim 
ranking of the Silk Way Rally.  
 
Weather like on a swing is the best characteristic of the first days of the Silk Way race. Water and 
mud marked again the fourth stage over 40 kilometres long and divided into two measured 
sections with the end in Astana, the capital city of Kazakhstan. Martin Kolomý showed again, like 
many times before, that when the technology works at 100%, he is able to achieve excellent 
results. In the second measured section he ranked second after the Dutch champion De Rooy with 
Iveco. “I feel like at home in Milovice, it is raining cats and dogs and my Tatra is one big muddy 
ball. But it runs fine and all works as expected,“ was he assessment of the beginning of the 
fourth racing day by the native of Bruntál.  
 
The second measured section was managed by Kolomý even better than the first one and when 
approaching its finish he even managed to overcome De Rooy with an advantage of 21 seconds 
over him. “The opening stages are treacherous and muddy. There are a lot of water pools on the 
road hiding big holes so we try to drive at lease and avoid unnecessary risk. Danger waits round 
the corner and a mistake can be made easily and can be fatal. We saw one of the Peugeots 
smashed to pieces. It will not be easy to make it go again,“ commented Kolomý on the accident 
of Peterhansel, who does not seem to be able to deal the cards of the race anymore.  
“When they told me in the finish about our first rank I was surprised but this is exactly what 
rally is about, less may sometimes be more. I am very happy that Tatra performs at 100%, I only 
hope we both endure and survive until the dunes,“ added the satisfied Kolomý at the end of the 
stage. His advantage today is over 11 minutes in comparison of the time of the second ranking 
pilot, the already mentioned Dutchman De Rooy.  
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Tomorrow the already considerably reduced field of pilots and their trucks will leave Astana for 
the city of Semey with a special section 484 km long! This is the longest measured section in 
Kazakhstan and the second longest measured section of the race.  
 
Results of stage 4:  
 
1. KOLOMÝ   TATRA  3:45:50  

2. De Rooy   Iveco   +0:21  

3. Ardavicus   Iveco   +1:56  

4. Nikolaev   Kamaz  +8:02  

5. Mardeev   Kamaz  +10:54  
 
Overall results after stage 4:  
 
1. KOLOMÝ   TATRA  10:30:57  

2. De Rooy   Iveco   +11:08  

3. Ardavicius   Iveco   +14:37  

4. Shibalov   Kamaz  +18:57  

5. Mardeev   Kamaz  +19:15  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Kolomý slaví druhé vítězství a upevnil si náskok ve vedení 
 
Posádka týmu TATRA Buggyra Racing v čele s Martinem Kolomým si na své konto 
připsala ve čtvrté etapě už druhé vítězství a navýšili tak svůj náskok v průběžném 
pořadí rallye Hedvábná stezka. 
 
Počasí jako na houpačce. Tak by se daly shrnout první dny závodu Hedvábné stezky. Dnes, ve 
čtvrté etapě dlouhé přes 400 kilometrů, rozdělených na dva měřené úseky a finišem v hlavním 
městě Kazachstánu Astany, čekalo na jezdce opět bláto a voda. Martin Kolomý již po několikáté 
dokázal, že když technika funguje na 100%, dokáže zajet skvělé výsledky. První část dnešní etapy 
dokončil Kolomý na druhém místě za Holanďanem De Rooyem na Ivecu. „Připadám si jako doma 
v Milovicích, strašně tu prší a Tatra je jak jedna velká bahnitá koule. Zatím se nám ale jede fajn 
a všechno funguje, jak má,“ hodnotil začátek čtvrtého závodního dne rodák z Bruntálu.  
 
Druhý dnešní měřený úsek se ale povedl Kolomému ještě lépe a v závěrečných kilometrech 
dokázal De Rooye předskočit a získat náskok jednadvaceti sekund. „Ty úvodní etapy jsou hrozně 
zrádné a bahnité. Projíždíme hodně vody a skrytých děr, takže se snažíme jet na pohodu a 
zbytečně neriskovat. Je to fakt velmi nebezpečné a snadno se udělá chyba, která může být 
konečná. Zahlédli jsme rozsekaný jeden z Peugeotů, ten už asi jen tak nepojede,“ komentoval 
Kolomý nehodu Peterhansela, který vypadá, že už do závodu nezasáhne. 
 
„Když mi v cíli řekli, že jsme první, tak jsem byl překvapen, ale tak to v rally občas je, že někdy 
míň je víc. Mám velkou radost, že Tatra funguje na 100%, chce to vydržet a přežít do dun,“ dodal 
na konci etapy spokojený Kolomý, který má po dnešním dni náskok v průběžném pořadí už přes 
jedenáct minut právě na Holanďana De Rooye. 
 
Zítra se již značně prořídlé pole jezdců vydá z Astany do města Semey a čeká na ně speciála 
dlouhá 484 kilometrů! Jedná se o nejdelší měřený úsek na území Kazachstánu a celkově druhý.   
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Výsledky 4. etapy: 

 
1. KOLOMÝ  TATRA        3:45:50 
2. De Rooy  Iveco   +0:21  
3. Ardavicus  Iveco   +1:56 
4. Nikolaev  Kamaz   +8:02 
5. Mardeev  Kamaz   +10:54                   

 
 
Výsledky po 4. etapě: 
 

1. KOLOMÝ  TATRA   10:30:57 
2. De Rooy  Iveco                     +11:08  
3. Ardavicius  Iveco                    +14:37 
4. Shibalov  Kamaz                   +18:57 
5. Mardeev  Kamaz                   +19:15 

 
 

 

 


