
Firla na Kopné vyzkouší nového spolujezdce

Po více než m sí ní pauze od minulého klání v Tišnov  zaburácí motory ú astník  letošního Mistrovství
R ve sprintrally v okolí Slušovic, kde na posádky eká již XVI. ro ník populárního Rallysprintu Kopná.

Nejoblíben jší eský sprint pravideln  láká na sv j start mimo ádn  zajímavé startovní pole, které
mohou valašským organizátor m leckte í po adatelé ostatních eských podnik  jen závid t. Mezi
jezdci, jež se v sobotu ráno vydají na tra  tohoto mimo ádn  náro ného závodu, nebude chyb t ani
orlovský Lumír Firla, který se na Kopné pokusí vylepšit letošní dosud nep íliš úsp šnou bilanci t í start
bez bodového zisku. V této sezón  poprvé však nebude na startu stát se svým tradi ním spolujezdcem
Pavlem Švajdou, nýbrž s mladým „mitfárou“ Pavlem Dreslerem.
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Rallysprint Kopná je pro Lumíra Firlu již n kolik let jednou z nejoblíben jších sout ží sprintového
seriálu a po boku tišnovské rally je jediným podnikem, na kterém Lumír p i všech svých dosud
odjetých sezónách v rally startoval. V roce 2005 zde se Seatem Cordoba WRC poprvé dokázal dojet do
cíle v první desítce absolutního po adí a velice dobré asy se mu da ilo zajížd t i v dalších dvou
ro nících, kdy vytáhl do boje produk ní v z Mitsubishi Lancer. V roce 2006 sice s Evo šestkou musel
kv li havárii na poslední rychlostní zkoušce závod p ed asn  opustit, loni si však již za volantem
modern jší Evo sedmi ky p ijel na cílovou rampu pro výborné tvrté místo celkov  a t etí ve skupin
N: „Pravdou je, že se mi rychlostní zkoušky na Valašsku vždycky moc líbily a Kopná mi
pokaždé sed la. Více než výkon vozu tu rozhoduje um jezdce a souhra sout žní posádky,“
chválí trat  slušovické sout že reprezentant stáje Eurostroj Rallye Team v A R. „Samoz ejm  bych
byl  moc rád,  kdyby se  mi  na Kopné poda ilo  prolomit  letošní  smolnou sérii  bez  bodového
zisku v absolutním po adí, ale žádné cíle se mi dávat nechce. Zklamání už bylo letos hodn  a
velmi špatn  se mi odhaduje, jak vysoko m žeme být. Fanoušk m však m žu slíbit, že pro



ípadné dobré umíst ní ud lám maximum,“ tvrdí odhodlan  Lumír, který na tra  Kopné vyrazí s
novým spolujezdcem. Start Pavla Dreslera na pravé seda ce lze však zatím brát jen jako jednorázovou
zkoušku, jejíž výsledek teprve ur í, zda bude mít tato spolupráce n jaké další pokra ování. „V
blízkosti  mého  bydlišt  jsme  si  už  zkoušeli  cvi  napsat  jednu  rychlostní  zkoušku  a  v
komunikaci v aut , ani v tvorb  rozpisu jsem nezaznamenal žádný problém. Na spolupráci s
Pavlem jsem zv davý a t ším se na ni,“ uzav el náš rozhovor Lumír.
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Posádka Lumír Firla – Pavel Dresler vyrazí na tra  letošního Impromat Rallysprintu Kopná se startovním
íslem  19  a  eká  na  ni  175  km  dlouhá  tra ,  protkaná  devíti  mimo ádn  náro nými  rychlostními

zkouškami  o  délce  více  než 75 km. Vít z  rally  by m l  být  znám v sobotu v  15:15 hodin,  na kdy je
naplánován p íjezd první posádky do cíle sout že.


