
Firl v nejlepší výsledek sezony

Severomoravská AZ Pneu Rally Jeseníky, která se o p edešlém víkendu postarala o p edposlední
letošní rozd lování bod  do Mistrovství R ve sprintrally, dala fanoušk m po dvoum sí ní p estávce
možnost znovu vid t v akci orlovského sout žního jezdce Lumíra Firlu. Reprezentant stáje Eurostroj
Rallye  Team,  který  na  sout žních  tratích  chyb l  od  srpnové  Rally  Pelh imov,  v  okolí  Šternberka
vybojoval deváté místo v absolutním po adí a p ipsal si tak nejlepší výsledek dosavadního pr hu
letošní sezóny.
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Na lo skou Rally Jeseníky mají lenové orlovského týmu velmi p íjemné vzpomínky. P i minulém
ro níku zde Lumír spole  s Pavlem Švajdou vybojoval nejlepší výsledek roku a díky skv lému finiši
obsadil vynikající t etí místo v absolutní klasifikaci. Letos se sice na startu sešla velmi silná konkurence
a zopakování tohoto výsledku vypadalo nereáln , severomoravský tým p esto do Šternberku odjížd l
bojovn  nalad n. „Místní trat  se mi podobn  jako loni líbily a na samotný závod jsem se moc

šil.  Mou  nevýhodou  ale  bylo,  že  jsem  pom rn  dlouho  v  závodním  aut  nesed l,  což  se
projevilo hned ráno. Docela dlouho mi trvalo, než jsem se po ádn  rozjel a sekundy ztracené
v první sekci nás v kone ných výsledcích nepochybn  stály lepší umíst ní,“ sypal si popel na
hlavu Lumír, vedle kterého se v Jeseníkách poprvé posadil spolujezdec Vladimír Tichý. „Od rána se
závodilo  na  mokrých  tratích  a  p iznávám,  že  se  mi  na  za átku  vracely  vzpomínky  na

eznovou Valašku, která pro nás skon ila zle poni eným vozem. Brzy jsem si ale zvykl a už
ve druhé sekci  se  nám da ilo  jezdit  vcelku slušné asy.  O našem zrychlení  sv í  fakt,  že
jsme postoupili z patnáctého místa na jedenácté. Radost jsme si ud lali hlavn  pátým asem
na šesté zkoušce,“ vrátil se k prost ední ásti sout že Lumír. Pro posádku Lanceru sedmé evolu ní
ady tím ale postup výsledkovou listinou neskon il. Dva sedmé a jeden jedenáctý as b hem záv re né



rundy znamenaly posun na deváté místo absolutní klasifikace, pouze 2,6 sekundy za záda osmého
Lubomíra Mina íka. Po ránu nep íliš dob e se vyvíjející závod tedy pro severomoravského pilota
nakonec skon il ziskem nejlepšího umíst ní dosavadního pr hu sezóny. „Letos jsou mým z ejm
nejv tším problémem opatrné první zkoušky. Škoda, že se as neza íná m it až ve druhé
rund ,“ vtipkoval po sout ži Lumír. „I p es nevyda ený úvod se nám poda ilo ve druhé p li
zrychlit  a  s  kone ným  výsledkem  jsem  nakonec  maximáln  spokojený.  Myslím,  že  asy,
kterých jsme v záv ru dosahovali, nejsou vzhledem k naší starší technice v bec špatné.
Navíc jsme se moc p kn  svezli,“ uzav el naše povídání spokojený pilot.

Lumírovi fanoušci budou mít další p íležitost vid t svého oblíbence v plném tempu na íjnové Würth
Partr Rally Vsetín, která v sobotu 25. íjna uzav e letošní sprintový seriál.


