
Když se sm la lepí na pneumatiky

S rozporuplnými pocity vzpomíná na sv j start p i víkendové Cebia rally Pelh imov orlovský sout žní
jezdec Lumír Firla, startující s vozem Mitsubishi Lancer EVO VII. Reprezentant stáje Eurostroj Rallye
Team v A R, po jehož boku podruhé v letošní sezón  usedl mladý navigátor Pavel Dresler, svými asy
potvrdil návrat formy z Kopné a dlouho bojoval o umíst ní na hranici první a druhé desítky celkového
po adí. V samotném záv ru mu však v zisku cenných bod  do po adí šampionátu zabránila porucha

evodovky.
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„Pelh imovská rally byla op t velmi p knou sout ží se zajímavými trat mi. Moc nás pot šil
hlavn  krásný šotolinový úsek na první rychlostní zkoušce, který jsme si p i závod  náležit
užili,“ chválí pelh imovské organizátory Lumír. „Samotný vstup do rally pro nás nebyl zrovna
ideální. Tra  byla po dešti hodn  zrádná a první „erzetu“ jsem asi p íliš prodal. Výsledkem
byl až 23. as absolutn , ale na dalších zkouškách se nám našt stí poda ilo zrychlit.
Zajížd li jsme asy na úrovni Romana Michalíka i Luboše Mina íka a z nelichotivé pozice ve

etí desítce jsme se do servisní p estávky probojovali na trnáctou p ku. Nejlépe nám
paradoxn  vyšel  reparát  za  úvodní  nevyda enou  „erzetu“.  Ve  druhém  pr jezdu  stejným
úsekem se nám totiž poda ilo zajet lichotivý osmý as,“ vzpomíná pilot z Ostravska. Podobn
rychlý  as  se  Lumírovi  s  Pavlem  poda ilo  zajet  i  na  sedmé  rychlostní  zkoušce,  vyhlášené  dlouhým
skokem u lomu T chobuz. Mezi devátým Mina íkem a dvanáctým Firlou byl v té chvíli rozdíl pouhých

ti sekund a do cíle zbývaly jen dva rychlostní testy. Lumír si do posledních kilometr  sout že v il,
letos už pon kolikáté mu však v souboji o slušné umíst ní nep ála paní št st na. Na p edposlední
zkoušce jej  ze  slibn  rozjetého závodu vy adila  porucha p evodovky na jeho Lanceru. „Odstoupení
nás  moc  mrzí,  jelikož  jsme  v ili,  že  se  dokážeme  na  deváté  místo  probojovat.  Na  stranu



druhou  m  ale  moc  t ší,  že  se  nám  poda ilo  potvrdit  návrat  formy  z  Kopné  a  že  znovu
dokážeme bojovat o p ky v první desítce. A to i p esto, že náš stárnoucí Lancer sedmé
evoluce má své nejlepší roky už p eci jen za sebou,“ dodává Lumír.
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Na leny týmu eká po Pelh imov  oddychové období, v pr hu kterého bude týmový Lancer nabírat
pot ebné  síly  do  dalších  souboj .  Mitsubishi  v  barvách  stáje  Eurostroj  se  na  startu  neobjeví  v
Prachaticích, ani v Pa ejov  a dalším závodem, kde jej uvidíme v plné zbroji, bude až íjnová Rally
Jeseníky.


