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PRESS RELEASE  
 
 

Kolomý Wins 3rd Rank Against Blue Army  
 
Stage eight brought with it the first sand dunes. Martin Kolomý was the only pilot able to get 
among the team of the Russian KAMAZs and rank 3rd, with the same resulting overall ranking 
after this stage.  
 
The peloton transferred from the Chinese city of Karamay to Urumqi today, with the special 
section in the length of 250 kilometres. The pilots tried riding in Chinese dunes for the first time. 
Their dune experience will continue in the next stages and it will also probably be the dunes that 
will finally decide about the overall winner. Martin Kolomý was successful today, achieving the 
third quickest time of the day and becoming the only pilot managing to “break into” the strong 
team of the Russian KAMAZs. “The first dune experience today, I am glad we did not make any 
mistake. In the beginning the route was the same as so far and so we drove with reserve and 
with the aim to cover it without problems. The route is full of hits and bangs but our TATRA 
holds and so we are able to keep pace with the blue trucks. Our clear handicap is the lack of 
knowledge of the local terrain, but I do not think our performance has been bad for the 
premiere so far,“ was Kolomý´s comment.  
 
“We are in the middle and the first half was quite rough, as is shown by the torso of the starting 
field still in the game. But now we face the part which was the main reason why we are here – 
the dunes. So tomorrow I will try to rest, heal the wounds of my Phoenix and then fly on, 
summarised Martin the first part of the Silk Way, continuing with the rest day on Sunday and the 
ninth stage on Monday.  
 
“I must say it is an extreme race, checking the limits of not only Phoenix but the whole team. So 
far we have covered over five and a half thousand kilometres, in addition against time, so I dare 
say maybe worse than Dakar. Anyway, I am glad TATRA works well and tomorrow we have to 
gain strength for the rest of the stages. We believe Martin will finally end on the podium,” said 
the technical director of the Roudnice team Robin Dolejš about the to-date progress of the race. 
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Tomorrow the pilots will enjoy the so much deserved and welcomed rest day in the course of 
which they can restore their strength and prepare for the second half, which, in the words of 
experts and competition organisers, should be even more difficult and key for the final ranking. 
On Monday they will resume the battle with an over 800 km long stage with a 421 kilometre long 
measured section, and above all again in the dunes. 
 
 Results of stage 8:  
 
1. Sotnikov   Kamaz  3:13:51  

2. Mardeev   Kamaz  +1:52  

3. KOLOMÝ   TATRA  +4:59  

4. Shibalov   Kamaz  +7:15  

5. Nikolaev   Kamaz  +7:58  
 
Overall results after stage 8:  
 
1. Sotnikov   Kamaz  23:29:34  

2. Shibalov   Kamaz  +09:54  

3. KOLOMÝ   TATRA  +20:26  

4. Mardeev   Kamaz  +27:06  

5. Ardavicus   Iveco   +01:18:48  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Kolomý proti armádě modrých urval 3. místo 
 
V osmé etapě na jezdce čekaly první písečné duny. Martin Kolomý se jako jediný z pilotů 
dokázal vtěsnit mezi tým ruských kamazů na třetím místě a dál se v průběžném pořadí drží 
na stejné pozici. 
 
Peloton jezdců dnes absolvoval přejezd z čínského města Karamay do Urumqi se speciálou 
dlouhou celkem 250 kilometrů. Jezdci si mohli poprvé okusit, jak se jezdí v čínských písečných 
dunách, kterých bude v následujících etapách nabývat a zřejmě se v nich i rozhodne o celkovém 
vítězi. Dnes se Martinu Kolomému dařilo, když zajel třetí nejrychlejší čas a jako jediný dokázal 
„nabourat“ silný tým ruských kamazů. „Dnes první zkušenosti s dunami, tak jsem moc rád, že 
jsme neudělali chybu. Na začátku to byla stejná trať jako doteď, takže jsme jeli s rezervou a 
hlavně to překonat. I tak se jede hrozná palba, ale naše TATRA drží a tím pádem dokážeme 
s modrými držet krok. Očividně máme velký handicap v neznalosti místního terénu, ale na 
premiéru to myslím zatím není špatný,“ komentoval Kolomý. 
 
„Jsme v půlce, která byla velmi drsná, což je vidět na torzu startovního pole. Teď však začne ta 
část, kvůli, které tu hlavně jsme – duny. Takže si zítra pokusím odpočinout, zahojit rány na 
Phoenixu a letět dál,“ shrnul Martin první část Hedvábné stezky, která má na programu v neděli 
volný den a v pondělí znovu odstartuje devátou etapou.  
 
„Musím uznat, že je to velmi extrémní závod, který prověřuje nejen Phoenixe, ale celý tým. Do 
teď jsme najeli přes pět a půl tisíce kilometrů, navíc proti času, takže si troufám říct, že možná 
i horší než na celém Dakaru. Každopádně jsem rád, že TATRA funguje a zítra musíme načerpat 
síly do zbývajících etap. Věříme, že to Martin na tu bednu dotáhne,“ uvedl k 
dosavadnímu průběhu závodu tehnický ředitel roudnické stáje Robin Dolejš. 
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Na závodníky zítra čeká hojně vyhlížený den volna, kde mohou zregenerovat po náročné první 
části a nachystat se na tu druhou, která by měla být podle slov pořadatelů a odborníků ještě těžší 
a klíčová pro pořadí. V pondělí se vydají znovu do boje, na etapu dlouhou přes 800 kilometrů se 
421 kilometrovým měřeným úsekem. A především, pojede se opět v písečných dunách. 
 
 
Výsledky 8. etapy: 

 
1. Sotnikov  Kamaz  3:13:51 
2. Mardeev  Kamaz  +1:52 
3. KOLOMÝ  TATRA  +4:59 
4. Shibalov  Kamaz  +7:15 
5. Nikolaev   Kamaz  +7:58 
 

 
Výsledky po 8. etapě: 
 

1. Sotnikov  Kamaz  23:29:34 
2. Shibalov  Kamaz  +09:54 
3. KOLOMÝ  TATRA  +20:26 
4. Mardeev  Kamaz  +27:06 
5. Ardavicus   Iveco   +01:18:48 

 
 

 
 

 


