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PRESS RELEASE  
 
 

Kolomý on Podium again Keeping Third Rank 
 

The pilot of the TATRA Buggyra Racing team Martin Kolomý flew through today´s stage again 
ending the race with a minimum loss after the leader with the second stage rank. In the 
overall ranking he keeps the third rank with reduced loss after the leading Sotnikov, though. 
 

Today´s sixth stage, the last purely Kazakh one, included a measured section 384 kilometres long 
and its results were quite balanced. Only Martin Kolomý managed to squeeze between the army 
of Russian Kamazs to get the second rank in the stage, with the loss of mere 39 seconds after the 
leading Russian pilot Nikolaev. “A wonderful stage, technically demanding, no rain today, no 
slippery roads, and so Phoenix flew over it. I think we overtook everybody we could. We were 
only overtaken by one of the Peugeots,“ were the words of satisfaction uttered by Kolomý after 
today´s race pointing to the fact that in direct competition also with the cars he only lost his 
duel with the Dakar legend Peterhansel. “We do not let anybody or anything play on our nerves. 
The more pleased I am with the good result,“ said the native of Bruntál, today reducing his loss 
after the leader, Sotnikov, by a couple of minutes, still keeping the third overall rank among 
Kamazs. 
 
The to-date progress of the race was also commented on by another member of the crew, Jiří 
Stross. “Martin drives excellently, without unnecessary risk, we are all collecting valuable 
experience instead. The more pleased I am with the fact that all components work well under the 
strain they are exposed to here. As they say, Tatra with a Buggyra engine will take you higher.“  
 
Tomorrow the whole field will move from Kazakhstan to the Chinese city of Karamay, covering a 
stage in total 412 kilometres long with an over 100 kilometre long measured section. Here the 
route slowly moves from the flatland steppes to the hilly land. The Chinese part of the race will 
be much more demanding and the pilots will have to fight with sand dunes there, which will 
probably decide about the final result of the race. 
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Results of stage 6: 

 
1. Nikolaev  Kamaz  3:38:38 
2. KOLOMÝ  TATRA  +0:39 
3. Sotnikov  Kamaz  +5:13 
4. Mardeev  Kamaz  +5:51 
5. Ardavicus  Iveco  +5:55 
 

 

Overall results after stage 6: 
 

1. Sotnikov  Kamaz  19:09:17 
2. Shibalov  Kamaz  +02:12 
3. KOLOMÝ  TATRA  +12:53 
4. Mardeev  Kamaz  +24:01 
5. Ardavicus  Iveco  +56:45 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Kolomý opět na bedně a stále drží třetí příčku 
 
Jezdec týmu TATRA Buggyra Racing Martin Kolomý dnes po trati opět letěl a závod dokončil s 
minimální ztrátou na druhém místě. V celkovém pořadí zůstává na třetí pozici, avšak odstup 
na prvního Sotnikova se ztenčil. 
 
Dnešní, v pořadí už šestá etapa, která byla také zároveň poslední čistě „kazašská“ obsahovala 
měřený úsek dlouhý 384 kilometrů a dle výsledků byla velmi vyrovnaná. Mezi armádu ruských 
kamazů se dokázal vklínit pouze Martin Kolomý na druhém místě, se ztrátou 39 vteřin na prvního 
Rusa Nikolaeva. „Nádherná etapa, hodně technicky náročná, dnes nepršelo, takže to nebylo tak 
uklouzaný a Phoenix zase letěl. Myslím, že jsme předjeli, koho jen šlo. Před nás se dostal pouze 
jeden z peugeotů,“ pochvaloval si dnešní závod Kolomý a poukázal na fakt, že v přímé konkurenci 
i s automobily prohrál pouze s dakarskou legendou Peterhanselem. „Jedeme na pohodu. O to 
větší mám radost, že je z toho dobrý výsledek,“ pochvaloval si rodák z Bruntálu, který dnes stáhl 
na prvního Sotnikova několik minut a stále drží třetí příčku v průběžném hodnocení právě mezi 
kamazy. 
 
K dosavadnímu průběhu se vyjádřil také druhý člen posádky Jiří Stross. „Martin jede skvěle, 
nehrotí to, zbytečně neriskuje, a naopak sbíráme cenné zkušenosti. O to víc mě těší, že všechny 
komponenty fungují, přestože tady dostávají strašně zabrat. Jak se říká, Tatra s motorem od 
Buggyry vás dostane dál.“  
 
Zítra už se celé závodní pole přesune z Kazachstánu do čínského města Karamay, etapou dlouhou 
celkem 412 kilometrů a přes 100 kilometrů dlouhým měřeným úsekem. Zde už se trať pomalu 
přesouvá z rovinatých stepí do kopcovitého terénu. Čínská část závodu je podstatně náročnější a 
jezdci se zde budou muset poprat s písečnými dunami, ve kterých se bude s největší 
pravděpodobností rozhodovat. 
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Výsledky 6. etapy: 

 
1. Nikolaev  Kamaz  3:38:38 
2. KOLOMÝ  TATRA  +0:39 
3. Sotnikov  Kamaz  +5:13 
4. Mardeev  Kamaz  +5:51 
5. Ardavicus  Iveco  +5:55 
 

 
Výsledky po 6. etapě: 
 

1. Sotnikov  Kamaz  19:09:17 
2. Shibalov  Kamaz  +02:12 
3. KOLOMÝ  TATRA  +12:53 
4. Mardeev  Kamaz  +24:01 
5. Ardavicus  Iveco  +56:45 

 
 

 
 

 


