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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Tým Tatra Buggyra Racing využil zrušení etapy k servisu! 
 
V pořadí devátá etapa byla zrušena z důvodu neutuchajících dešťů a záplav na 
bolivijském území. Organizátoři se tak rozhodli především kvůli bezpečnosti. Tým 
TATRA Buggyra Racing tak využil „volný den“ k přípravě závodních speciálů na 
závěrečnou část Dakaru. 
 
„Organizátoři nám v neděli oznámili, že devátou etapu ruší. V Tupize byl bivak úplně pod vodou, 
do kterého nás vůbec nepustili a na cestě do Salty je prý zaplavený most. Po příjezdu kluků jsme 
došli k závěru, že vyrazíme po alternativní cestě rovnou do Argentiny,“ líčil situaci Robin Dolejš. 
 
 Tým TATRA Buggyra Racing vyrazil na argentinské území jako jeden z prvních, hned po tom, co 
se dozvěděl, že je devátá etapa zrušena. „Kolem sedmé ráno dorazil kompletní tým do bivaku 
v argentinské Saltě. Očividně jako jedni z prvních, protože málo komu se chtělo jet přes noc, 
takže se bivak začínal naplňovat až později,“ komentoval příjezd týmu manažer Jan Kalivoda. 
„Jelikož nám vznikl kvůli zrušené etapě „volný den“, tak mechanici chystají auta na závěrečnou 
část Dakaru. Po technických problémech z posledních etap je co spravovat, takže volný den = 
pracovní. Naštěstí v Saltě svítí sluníčko a teploty se pohybují okolo 30 stupňů což je na práci 
mnohem příjemnější než teploty kolem nuly a bahno,“ říkal Kalivoda, který si zázemí v Saltě 
pochvaluje. „Tento bivak patří vždy k tomu nejlepšímu na celém Dakaru. Teče tu totiž teplá 
voda, jsou zde normální sprchy a klasické WC, takže si každý užívá pořádné hygieny,“ dodal. 
 
Posádky tak po 500 kilometrech z osmé etapy absolvovali ještě tentýž den dalších 500 kilometrů 
na přejezdu. „Bylo to trochu náročnější, ale rozhodli jsme se správně. Jeli jsme přes noc, nad 
ránem už jsme byli v bivaku v Saltě, takže kluci pak měli celý den na to, aby servisovali auta, 
která byla z posledních etap trochu pochroumaná,“ říkal pilot týmu TATRA Buggyra Racing Martin 
Kolomý, který se na závěrečnou část Dakaru těší. „V Argentině nás čeká zase písek a nějaké duny, 
takže tam ta ztráta půjde stáhnout zase o něco lépe, snad se nám to povede,“ dodal. 

 

 


