
Lumír Firla: „Tišnov mi v bec nesedl“

Tak ka domácí prost edí, spousta známých podél trat , velký tlak okolí. To jsou aspekty, které dokáží
které vybi ovat k perfektnímu výkonu, jiní naopak pod jejich tíhou tropí chybu za chybou. Lumír

Firla a Pavel Švajda od po átku neskrývali, jak je pro n  start na domácí p  svého hlavního sponzora
– firmy Eurostroj Schlager – d ležitý, po projetí cílové rampy tišnovské sout že však v týmu na místo
radosti tentokrát zavládlo zklamání.
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„Tišnov mi v bec nesedl,“ p iznal sportovn  Lumír. „Prost edí sice bylo p íjemné a tra  se nám
líbila, první problémy ale na sebe nenechaly dlouho ekat. První krize p išla už na úvodní
zkoušce, kde jsme m li napsaný jeden retardér, o kterém jsme v záp tí zjistili, že v bec
neexistuje.  Ztráta  zhruba  p ti  sekund  nebyla  až  tak  hrozná,  jenže  od  té  doby  jsem  jel
strašn  nervózn  a  nemohl  jsem  se  dostat  do  pohody.  asy  na  jednotlivých  rychlostních
testech  byly  výrazn  pomalejší,  než  jsme  doufali,  a  celým  závodem  jsme  se  vyložen
protrápili,“ dodal zklamaný pilot.

Lumírovi na pohod  nep idalo ani m nící se po así, díky kterému musel n které mokré úseky trat
absolvovat na suchých pneumatikách. lov ku se v t chto podmínkách ihned vrátí vzpomínky
na havárii  na  Valašce.  I  proto  jsme zmoklou ást  závodu prodali  až moc.  Za  jediný sv tlý
moment této nepovedené sout že považuji dvanáctý as na p edposlední zkoušce, kde se
jelo na suché vozovce,“ dodal orlovský sout žní pilot. Ten nakonec své snažení na Eurostroj rally
Tišnov zakon il na 18. míst  absolutního hodnocení a jako desátý ve skupin  N.
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Na Lumíra, Pavla a celý Eurostroj Rallye Team v A R po Tišnov eká více než m sí ní p estávka.
Dalším podnikem, kde bude týmové Mitsubishi Lancer sedmé evoluce bojovat o body, bude ervencový
Rallysprint Kopná, konající se v okolí Slušovic na Valašsku. „Kopná byla vždycky mým oblíbeným
podnikem a technické trat  mi vyhovují. Už se do Slušovic moc t šíme, nezbývá než doufat,
že se nám tam poda í prolomit sm lu z dosavadního pr hu sezóny,“ zakon il naše povídání
Lumír Firla.


