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TISKOVÁ ZPRÁVA

Byl to letecký den, shodují se třináctí Šoltys a Macháček
Jezdci týmu Buggyra Racing zdolali nejdelší a nejrychlejší etapu letošního ročníku Rally Dakar.
Oba shodně obsadili ve svých kategoriích třináctou příčku. Smutná zpráva o úmrtí Paulo
Goncalvese však zastínila veškerou spokojenost. Celý tým Buggyra Racing vyjadřuje pozůstalým
upřímnou soustrast.
Pořadatelé Dakaru letos připravili hodně rychlou soutěž. Kamiony překročily magickou sto
kilometrovou rychlost ve třech etapách, přičemž dnešní byla nejrychlejší. V podání vítězného
Karginova měla průměrná rychlost hodnotu 108,8 km/hod.
„Dnes se mi to moc nelíbilo, nebyly tam technické pasáže. Jeli jsme furt na omezovači a máme asi
čtyři překročení rychlosti. Nic s tím nejde dělat, stačí malé poposkočení a auto se o kilometr zrychlí,
a to už se trestá. Nikdo neví, jestli se ten terén změní nebo ne. My si pojedeme to svoje a uvidíme,
na co to bude stačit,“ řekl v cíli Martin Šoltys, který se po sedmé etapě posunul v průběžném pořadí
na deváté místo.
Dosud nejlepší umístění si na své konto připsal na letošním Dakaru Josef Macháček. „Zvládli jsme
souboj s tmou a přijeli za světla. Byla to hodně rychlá etapa, ale dun nebylo mnoho. Technika nám
funguje a rychlostně vidíme, že máme šanci bojovat o první desítku. Dnes jsme jen malinko
zabloudili, ale čas jsme ztratili hlavně výměnou pneumatiky. Myslím, že mohl pořadatel natáhnout
etapu více do v dunách, ale rozhodl se takto. V místě, kde měl nehodu Paulo Goncalves, to bylo
hodně ošemetné,“ vzpomenul na tragickou událost motorkáře jezdec týmu Buggyra Racing.
V pondělí bude pokračovat Rally Dakar osmou etapou o celkové délce 713 kilometrů, z čehož bude
474 měřených. Zítra se na trať vydají pouze auta, speciály SSV a kamiony, když pro motorkáře a
čtyřkolkáře byla etapa kvůli dnešní smrtelné nehodě zrušena.
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TRUCKS – výsledky 7. etapy
1. Karginov/Mokeev/Leonov
2. Sotnikov/Akhmadeev/Akhmetzianov
3. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
13. Šoltys/Schovánek/Šikola

Kamaz
Kamaz
Kamaz
TATRA Buggyra

5:01:02 hod
+ 00:03 min
+ 02:05 min
+ 24:48 min

TRUCKS – výsledky po 7. etapě
1. Karginov/Mokeev/Leonov
2. Shibalov/Nikitin/Tatarinov
3. Viazovich/Haranin/Zaparoshchanka
9. Šoltys/Schovánek/Šikola

Kamaz
Kamaz
MAZ-GYRTECH
TATRA Buggyra

30:06:45 hod
+ 21:12 min
+ 46:39 min
+ 4:14:38 min

SSV – výsledky 7. etapy
1. Hildebrand/Cazalet
2. Currie/Berriman
3. Domzala/Marton
13. Macháček/Tošenovský

OT3
Can-Am
Can-Am
Can-Am Buggyra

5:26:35 hod
+ 11:15 min
+ 13:16 min
+ 36:55 hod

SSV – výsledky po 7. etapě
1. Currie/Berriman
2. Contardo/Vinagre
3. Kariakin/Vlasiuk
25. Macháček/Tošenovský

Can-Am
Can-Am
Can-Am
Can-Am Buggyra

34:40:04 hod
+ 32:03 min
+ 42:57 min
+ 11:23:38 hod
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