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PRESS RELEASE

Buggyra wins, Macháček joins giants of Dakar!
Just two weeks ago it seemed like an impossible task. But it has now turned into reality. The
Buggyra Racing team celebrates its first-ever overall win at Dakar Rally 2021. Josef Macháček has
won the light prototypes category and as a 6-time Dakar winner, he has matched Karel Loprais.
The Czech legend also joins Stéphane Peterhansel and a few others, who have managed to win
the most-prestigious rally raid competition in the world in two different categories. Another
remarkable success for the team is that all four crews have finished in the elite TOP 10.
The two-time European Truck Racing champion David Vršecký and his design team built a winning
special in less than two years. “I’ve won a thing or two, but I still can’t really fully comprehend this
one. I can’t realise what has just happened. It’s too early. Big thanks to the team for putting a
relentless effort, both physically and mentally, into it. The vehicles worked great every day. It’s not a
problem to deal with a terrain anymore, today it’s all about speed. Dakar is shorter and faster.
Everything must be 100%, so this victory belongs to the whole team,” said Josef Macháček after
finishing the 12th stage.
“We’ve won, but our data shows that it could be even better. Luckily, Josef still has the best ahead
of him, so we can still make some improvements,” said David Vršecký about the 63-year-old Dakar
legend. Tomáš Enge finished in 10th place on his Dakar debut, which is also a great result. Especially
as he spent the last 3 stages supporting Macháček.
“It’s unbelievable. Last year, I lost my dad, but then I had some great luck in having two little girls.
My preparation for Dakar was short and I had no idea what I’m getting into. Thanks to Vlastimil and
the whole team I was able to survive it without any harm and to finish. Now, I feel like I could do
even another 14 days,” shared Tomáš Enge his emotions.
Also, both Tatra Buggyra Racing crews had a successful run. For 2021, Ignacio Casale has decided to
switch to Trucks category. And he finished in 9th place in the overall standings.

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

“I would like to dedicate my 9th place to my father. It was with him when I did my first Dakar in a
truck 12 years ago. Big thanks also to the whole family for their support and the whole Buggyra
Racing team. It is the best Dakar team I’ve ever had. My navigator Alvaro did a fantastic job, and
David as well. He had lots of patience with us. It’s very emotional. Thanks to everybody,” said the
Chilean legend, who was the highest finisher with a manual gearbox.
Martin Šoltys then turned his 4th start to a TOP 10 finish. “We really enjoyed this year’s Dakar. In all
aspects. I’m glad that it finally worked out, on the 4th try, and to be in the TOP 10. Maybe, if we do it
10 more times, we’re even going to win something,” said smiling Martin Šoltys after finishing in 10th
place.
LIGHT PROTOTYPES T3.1 – 12th stage results
1. Meeke/Rosegaar
PH SPort
2. Baud/Minaudier
PH Sport
3. Quintero/Zenz
OT3
5. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
7. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

02:41:11
+ 04:43 mins
+ 06:04 mins
+ 22:44 mins
+ 35:52 mins

LIGHT PROTOTYPES T3.1 – final standings
1. Macháček/Vyoral
2. Liparoti/Fischer
3. Pinchedez/Ferri
10. Enge/Tošenovský

Can-Am DV21
Yamaha
Pinch
Can-Am DV21

59:39:01
+ 2:12:23 hrs
+ 2:36:26 hrs
+ 11:48:51 hrs

TRUCKS – 12th stage results
1. Macík/Tomasek/Svanda
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
8. Casale/Leon/Hoffmann
10. Šoltys/Schovánek/Šikola

Iveco
Kamaz
Kamaz
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

02:32:27
+ 01:00 mins
+ 02:04 mins
+ 11:13 mins
+ 26:33 mins

TRUCKS – final standings
1. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
9. Casale/Leon/Hoffmann
10. Šoltys/Schovánek/Šikola

Kamaz
Kamaz
Kamaz
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

48:23:21
+ 39:38 mins
+ 1:14:35 hrs
+ 5:27:50 hrs
+ 5:33:32 hrs

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E. .
-2-

TISKOVÁ ZPRÁVA

Buggyra slaví Beduína, Macháček po boku gigantů!
Ještě před dvěma týdny nemožné, se stalo skutkem. Tým Buggyra Racing slaví první celkové
vítězství na Rally Dakar 2021. Josef Macháček, vítěz kategorie lehkých prototypů, si dojel pro
šesté vítězství, čímž dorovnal počet vítězství Karla Lopraise. Navíc se český veterán řadí vedle
Stéphane Peterhansela do úzké skupiny jezdců, kteří dokázali ovládnout nejslavnější dálkovou
soutěž planety ve dvou odlišných disciplínách. Za úspěch z kategorie mimořádných, pak lze
považovat rovněž umístění všech čtyř posádek v elitní desítce.
Dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů, David Vršecký dokázal spolu s vývojovým týmem
postavit během necelých dvou let vítězný speciál. „Už jsem sice něco vyhrál, ale toto vítězství ještě
nedokážu dost dobře vstřebat, nějak mi to nedochází. Na to je ještě brzy. Velké díky patří ale týmu,
který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické ale i materiální. Každý den auta fungovala skvěle.
Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale je to o rychlosti. Dakar je kratší a
rychlejší. Vše musí klapnout. Tohle je vítězství celého týmu,“ uvedl v cíli dvanácté etapy Josef
Macháček. „Vyhráli jsme, ale podle dat ještě máme rezervy. Naštěstí má Pepa to nejlepší před
sebou, takže ještě auto někam posuneme,“ pak pravil na adresu 63letého dakarského fantoma
David Vršecký.
Poslední tři etapy kryl, Macháčkovi záda při své dakarské premiéře Tomáš Enge. Rovněž jeho desáté
místo lze považovat za výsledek z kategorie snových. „Je to neuvěřitelné. Loni mi odešel táta, pak
ale přišlo štěstí v podobě narození dvou, holčiček. Příprava na Dakar byla krátká, pořádně jsem
nevěděl, do čeho jdu. Díky Vlastovi a celému týmu jsem si tím dokázal projít poměrně bez újmy na
těle a duchu a dojel do cíle. Klidně bych jel dalších čtrnáct dnů,“ hodnotil emotivně premiérový start
Enge.
Nad očekávání dopadly rovněž obě posádky týmu Tatra Buggyra Racing. Na devátém místě nakonec
skončil, Ignacio Casale, který pro změnu absolvoval premiéru za volantem kamionu. „Rád bych
deváté místo věnoval mému otci, se kterým jsem před dvanácti lety poprvé startoval na Dakaru
právě v kamionu. Děkuji celé rodině za její podporu a také všem z týmu Buggyra Racing. Byl to můj
nejlepší dakarský tým. Fantastickou práci odvedl navigátor Alvaro, ale i David, který s námi měl
velkou trpělivost. Je to hodně emotivní, děkuji všem,“ řekl v cíli spokojený, Chilan, který je nejvýše
postaveným jezdcem startujícím s manuální převodovkou.
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Svůj čtvrtý start proměnil v umístění v první desítce Martin Šoltys. „Letošní Dakar jsme si fakt užili, a
to po všech stránkách. Jsem rád, že to na počtvrté vyšlo a že jsme v první desítce. Když pojedeme
ještě desetkrát, tak to třeba i vyhrajeme,“ dodal s úsměvem v cíli etapy Martin Šoltys, který skončil
na 10. místě.

LIGHT PROTOTYPES T3.1 – výsledky 12. etapy
1. Meeke/Rosegaar
PH SPort
2. Baud/Minaudier
PH Sport
3. Quintero/Zenz
OT3
5. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
7. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

02:41:11 hod
+ 04:43 min
+ 06:04 min
+ 22:44 min
+ 35:52 min

LIGHT PROTOTYPES T3.1 – konečné výsledky
1. Macháček/Vyoral
Can-Am DV21
2. Liparoti/Fischer
Yamaha
3. Pinchedez/Ferri
Pinch
10. Enge/Tošenovský
Can-Am DV21

59:39:01 hod
+ 2:12:23 hod
+ 2:36:26 hod
+ 11:48:51 hod

TRUCKS – výsledky 12. etapy
1. Macík/Tomasek/Svanda
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
8. Casale/Leon/Hoffmann
10. Šoltys/Schovánek/Šikola

Iveco
Kamaz
Kamaz
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

02:32:27 hod
+ 01:00 min
+ 02:04 min
+ 11:13 min
+ 26:33 min

TRUCKS – konečné výsledky
1. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Mardeev/Svistunov/Galiautdinov
9. Casale/Leon/Hoffmann
10. Šoltys/Schovánek/Šikola

Kamaz
Kamaz
Kamaz
TATRA BUGGYRA
TATRA BUGGYRA

48:23:21 hod
+ 39:38 min
+ 1:14:35 hod
+ 5:27:50 hod
+ 5:33:32 hod
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