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PRESS RELEASE

Buggyra keeps pushing, Macháček is 447 kilometres from victory
The longest penultimate stage of Dakar Rally 2021 is over. Buggyra is now close to a historical
achievement. Four crews are in the TOP 10 and Josef Macháček fights for a light prototypes
category victory.
Just like yesterday, the Buggyra Zero Mileage Racing team decided to use Tomáš Enge as protection
for Macháček. The Dakar Legend finished in 6th place today. “We don’t want to be just travelling to
the end, so we pushed a bit today. But that also meant another puncture, even though it was a
quick fix again. I really appreciate having Tomáš Enge having our backs. It makes us feel better,
knowing that if anything goes wrong, we’ve got a second crew ready to help us,“ said the current
light prototypes category leader.
Tomáš Enge holds 10th place in the overall standings, following technical issues in the opening
stages. But he is doing a great job as a bodyguard. Today, he finished in 9th position. “I’ve got to say
I’m sad that it’s about to end. Once again, I’ve learnt a lot today. I’m studying Josef’s line through
the dunes. I keep learning something every day and I can’t wait to utilise that experience next year,“
said Tomáš Enge.
Martin Šoltys managed to finish in 7th place. His mechanics worked tirelessly, round the clock, and
today’s result was a great reward to them. “At the beginning, we lost a lot of time by overtaking
slower buggies. But then, in the 2nd half of the stage, we were flying again. It was a rough route,
nothing easy, but we’re happy. Big thanks to the mechanics who worked until the morning,” said
Martin Šoltys, who is 9th in the overall standings.
Meanwhile, Ignacio Casale’s Tatra truck faced some technical difficulties at the start. Luckily, it
happened just 20 kilometres before a neutral zone, where the whole Tatra Buggyra Racing team
was waiting. Despite a small loss, the crew could continue to the end.

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E.

“The guys put the vehicle together and we could continue. It was a nice stage, with riverbeds and
dunes. There was a variety. It’s our first year and I’m glad that we’ve shown our strength. Not just
as a crew, but also in technical aspects. I’m looking forward to the future,” said Ignacio Casale, who
is currently 10th in the standings.
But the final stage is not going to be easy. The crews must do another 447 kilometres, out of which
200 will be timed. And there will be dunes again.
LIGHT PROTOTYPES T3.1 – 11th stage results
1. Quintero/Zenz
OT3
2. Meeke/Rosegaar
PH Sport
3. Baud/Minaudier
PH SPort
6. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
9. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

04:58:17
+ 18:02 mins
+ 21:21 mins
+ 34:46 mins
+ 40:00 mins

LIGHT PROTOTYPES T3.1 – current standings after 11th stage
1. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
2. Liparoti/Fischer
Yamaha
3. Pinchedez/Ferri
Pinch
10. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

56:37:21
+ 2:01:54 hrs
+ 2:45:10 hrs
+ 11:16:13 hrs

TRUCKS – 11th stage results
1. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
2. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
3. Vishneuski/Novikau/Sachuk
7. Šoltys/Schovánek/Šikola
12. Casale/Leon/Hoffmann

Kamaz
Kamaz
MAZ-GYRTECH
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

04:46:38
+ 04:13 mins
+ 04:53 mins
+ 18:10 mins
+ 52:12 mins

TRUCKS – current standings after 11th stage
1. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
Kamaz
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
Kamaz
3. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
Kamaz
9. Šoltys/Schovánek/Šikola
TATRA BUGGYRA
10. Casale/Leon/Hoffmann
TATRA BUGGYRA

45:51:33
+ 39:58 mins
+ 1:11:30 hrs
+ 5:07:40 hrs
+ 5:17:53 hrs
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Buggyra šlape, Macháčka dělí od triumfu 447 kilometrů
Nejdelší předposlední etapa je minulostí, Buggyra stojí na prahu historického úspěchu. Kvarteto
posádek je v první desítce, Josef Macháček bojuje o titul v kategorii lehkých prototypů.
Stejně, jako ve včerejší etapě vsadil tým Buggyra Zero Mileage Racing na taktiku s Tomášem Engem
v podobě Macháčkova ochránce. Veterán, dnes zajel šestý nejrychlejší čas. „Nechceme to jen
doklouzat do cíle, a tak jsme ještě tahali. Z toho plynul zase jeden defekt, ale opět se jednalo o
rychlou akci. Moc si cením toho, že nám jede Tomáš Enge v zádech a máme takový vnitřní klid, že
kdyby se něco dělo, máme tu druhou posádku, která nám pomůže,“ uvedl vedoucí muž průběžného
pořadí lehkých prototypů.
Tomáš Enge, který figuruje po problémech v úvodních etapách na desátém místě, pilně zastává roli
hlídače. Přesto dnes zajel devátý nejrychlejší čas. „Musím přiznat, že je mi až líto, že už to končí.
Dnes to byla zase velká škola. Využívám toho, že jedu v zádech Pepovi a koukám na stopu, kterou
používá v dunách. Každý den se naučím něco nového a těším se, že to budu moci v následujících
letech zužitkovat. “ řekl Tomáš Enge.
Martin Šoltys zajel v kategorii kamiónů sedmý nejrychlejší čas, jeho mechanici pracovali prakticky
nonstop. Dnes se jim dostalo patřičné odměny. „Na začátku jsme ztratili hodně času předjížděním
pomalejších bugin. Ve druhé polovině jsme už ale, letěli. Jsme spokojení, ale na rozbité trati to byla
dřina. Moc děkuji mechanikům, kteří makali až do rána,“ uvedl v cíli Martin Šoltys, který je
v průběžném hodnocení devátý.
Druhá Tatra v rukou Ignacia Casaleho měla hned na začátku technické problémy. Naštěstí se tak
stalo asi jen 20 kilometrů před neutralizací, kde čekal kompletní servisní tým Tatra Buggyra Racing.
S lehkou ztrátou a vidinou cíle mohla posádka pokračovat dál. „Kluci dali auto do pořádku a my
mohli letět dál. Etapa byla pěkná, opět se prolínali řečiště a duny, bylo to pestré. Je to náš první rok
a jsem moc rád, že jsme si tady dokázali, že na to máme jako posádka i po technické stránce. Těším
se na další společné kroky,“ řekl, Ignacio Casale, který je průběžně desátý.
Poslední etapa ovšem nebude jen o dojezdu. Celkem musí jezdci absolvovat ještě 447 kilometrů,
z čehož bude rovných 200 měřených. Mezi hlavní nástrahy budou patřit duny.
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LIGHT PROTOTYPES T3.1 – výsledky 11. etapy
1. Quintero/Zenz
OT3
2. Meeke/Rosegaar
PH Sport
3. Baud/Minaudier
PH SPort
6. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
9. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

04:58:17 hod
+ 18:02 min
+ 21:21 min
+ 34:46 min
+ 40:00 min

LIGHT PROTOTYPES T3.1 – průběžné pořadí po 11. etapě
1. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
2. Liparoti/Fischer
Yamaha
3. Pinchedez/Ferri
Pinch
10. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

56:37:21 hod
+ 2:01:54 hod
+ 2:45:10 hod
+ 11:16:13 hod

TRUCKS – výsledky 11. etapy
1. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
2. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
3. Vishneuski/Novikau/Sachuk
7. Šoltys/Schovánek/Šikola
12. Casale/Leon/Hoffmann

Kamaz
Kamaz
MAZ-GYRTECH
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

04:46:38 hod
+ 04:13 min
+ 04:53 min
+ 18:10 min
+ 52:12 min

TRUCKS – průběžné pořadí po 11. etapě
1. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
9. Šoltys/Schovánek/Šikola
10. Casale/Leon/Hoffmann

Kamaz
Kamaz
Kamaz
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

45:51:33 hod
+ 39:58 min
+ 1:11:30 hod
+ 5:07:40 hod
+ 5:17:53 hod
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