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PRESS RELEASE

Crews Use Free Day for Rest and Strength Renewal. Second Half of Dakar
about to Start!
Both crews of the Tatra Buggyra Racing team, above all Martin Šoltys´, tried to take a little rest
after the demanding first racing week. The mechanics prepared their Tatras for the second half of
the Dakar Rally, in which Martin Kolomý will return to race again.
“The rest day is over, although “rest” is a confusing term, as not the whole team could relax. The
mechanics worked hard all day on the trucks to prepare them for the second half of the race. Martin
Šoltys and his crew could take a proper rest after the marathon stage and renew the much needed
strengths. Today we have received the official “stamp” that Martin Kolomý is registered for the
“Small Dakar”. The rules are a little specific for the Small Dakar participants in that all these “fallersout” will start as the last after all full participants. For the second stage of the latter half they will
already start according to their ranks but not better than from 25th position in the starting order
down. Although this is a little handicap it is to protect those pilots who are still in the battle for the
overall top ranks. A stage victory is possible of course,” explains the team manager Jan Kalivoda the
rules of this year´s new development in the competition regulations. “We have considered all
variants but Martin Šoltys is our clear priority now, as he is still in the race as a “full-blooded”
participant. This is not that we do not want Martin Kolomý to achieve the best possible results in the
individual stages. But his strategy will certainly be subordinated to all possible help provided as
quickly as possible to Martin Šoltys should he need it,“ he adds.
“We have made a lot of work on the Tatra in the course of the rest day. It is refurbished all over. We
replaced what could be replaced and checked the rest. So the truck should be prepared like new. I
tried to rest all day for I really needed it, I was much tired. Tomorrow we will start the second half of
the race. I will try to keep my tempo but mainly to finish every stage. Good that Marťas will be in
again. It is a psychic support to know that there is somebody behind me, that I am not alone in it,“
said on the rest day the pilot of Tatra number 515, Martin Šoltys.
Martin Kolomý could not wait for Sunday to begin. “We are relaxed properly, having had one rest
day in addition. The truck is prepared so we look forward to the new start on Sunday. The whole
crew had to go through a medical examination again, luckily we all passed. The technical
commissioner checked the truck all over again, we received his stamp and now are permitted to
start for the next stage of the race tomorrow. The condition is a little worse for we start from the
very bottom of the starting field but we will try to get forward as quickly as possible to be of help to
Martin should he need us.“
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On Sunday the sixth stage awaits, this time from Arequipa to San Juan de Marcona. The stage will
include a 501 km long pass and a 309 km long race.
Results of stage 5:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. Viazovich
4. Van Den Heuvel
5. De Rooy
11. ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
MAZ
IVECO
IVECO
TATRA

Overall interim results after stage 5:
1. Nikolaev
KAMAZ
2. Sotnikov
KAMAZ
3. De Rooy
IVECO
4. Van Genugten
IVECO
5. Loprais
TATRA
12. ŠOLTYS
TATRA

4:46:11
+0:38
+3:05
+6:05
+6:28
+33:00

19:45:37
+11:54
+1:58:49
+2:15:23
+2:54:01
+4:26:24
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Posádky využily den volna k odpočinku. Startuje druhá polovina Dakaru!
Obě posádky týmu Tatra Buggyra Racing především pak Martin Šoltys se snažili ve volném dni
odpočívat, po náročném prvním závodním týdnu. Mechanici připravovali Tatry na druhou část
rally Dakar, do které znovu odstartuje i Martin Kolomý.
„Máme za sebou volný den, i když „volný“ byl jak pro koho. Kluci si pořádně mákli na autech, aby je
připravili na druhou část závodu. Martin Šoltys s posádkou si mohli konečně po náročné maratonské
etapě odpočinout a dočerpat potřebné síly. Dnes jsme dostali oficiální razítko, že Martin Kolomý je
přihlášený do „Malého Dakaru“. Jsou tam trochu specifická pravidla v tom, že do etapy budou
všichni tito „odpadlíci“ startovat z posledního místa. Do druhé etapy již budou startovat dle pořadí,
ale ne z lepšího jak pětadvacátého místa. To je samozřejmě malý handicap, ale je to ochrana těch,
co bojují o nejlepší příčky. Etapu vyhrát lze,“ vyjasnil pravidla letošní novinky manažer týmu Jan
Kalivoda. „Zvažovali jsme všechny varianty, ale přednost teď má jednoznačně Martin Šoltys, který je
stále v závodě. To nic nemění na tom, že budeme chtít, aby i Martin Kolomý zajížděl co nejlepší
výsledky v jednotlivých etapách. Určitě ale budeme podřizovat jeho strategii, abychom Martinovi
Šoltysovi v případě nouze byli schopni pomoci co nejrychleji,“ dodal.
„Na Tatře jsme toho udělali během volného dne opravdu hodně. Celou jsme ji zrepasovali. Co šlo
nahradit jsme nahradili, vše ostatní se zkontrolovalo. Takže auto by mělo být připravené takřka jako
nové. Já jsem se snažil celý den odpočívat, protože jsem to opravdu potřeboval, byl jsem hodně
utahanej. Zítra odstartujeme do druhé půlky. Budu se snažit držet stále svého tempa, ale hlavně
dojet do cíle. Je fajn že pojede opět i Marťas. Je to psychická vzpruha, když vím, že za mnou někdo
jede a že v tom nejsem sám,“ řekl ve volném dnu pilot Tatry se startovním číslem 515 Martin Šoltys.
Martin Kolomý už se nemohl dočkat neděle. „Tak my jsme odpočatí. Měli jsme o den volna navíc.
Auto je taky připravené, takže už se těšíme na neděli. Celá posádka musela opět projít zdravotní
kontrolou, naštěstí to dopadlo dobře. Byl zde technický komisař, který prošel celé auto, dostali jsme
razítko a zítra můžeme opět vyrazit do závodu. Sice je to trochu horší, protože startujeme z úplně
poslední pozice, ale budeme se snažit dostat co nejrychleji dopředu, abychom byli případně
nápomocni Martinovi v nouzi.“
V neděli čeká na piloty již šestá etapa z Arequipy do San Juan de Marcona. V jejím průběhu budou
muset absolvovat přejezd dlouhý 501 kilometrů a speciálku měřící 309 kilometrů.
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Výsledky 5. etapy:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. Viazovich
4. Van Den Heuvel
5. De Rooy
11. ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
MAZ
IVECO
IVECO
TATRA

4:46:11
+0:38
+3:05
+6:05
+6:28
+33:00

Výsledky po 5. etapě:
1. Nikolaev
2. Sotnikov
3. De Rooy
4. Van Genugten
5. Loprais
12. ŠOLTYS

KAMAZ
KAMAZ
IVECO
IVECO
TATRA
TATRA

19:45:37
+11:54
+1:58:49
+2:15:23
+2:54:01
+4:26:24

BUGGYRA Power Sports SE – ID: 06695639, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
-4-

