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i týdny po smolné Valašské rally eká orlovsko-zlínskou sout žní posádku Lumír Firla – Pavel Švajda
jejich druhý letošní start. Reparát se pokusí složit na trati vyškovské Böttcher rally, která v termínu 18.
– 19. dubna otev e seriál Mistrovství R ve sprintrally.

Valašská rally m la být pro dvojici, sedlající sedmou evoluci produk ního Mitsubishi Lancer, p vodn
jen testovacím závodem p ed za átkem sprintové sezóny. Zám r d kladn  vyzkoušet sout žní
techniku a najet pot ebné kilometry však len m Eurostroj Rallye Teamu znemožnila havárie na
sedmém testu, která je nejen vy adila z dalších boj  p i Valašské rally, ale zárove  jim zna
zkomplikovala jejich další plánovaný program. Nad startem ve Vyškov  tedy dlouho visel otazník, jak
se však podle posledních zpráv zdá, tak Lumír s Pavlem na trati Böttcher rally p eci jen chyb t
nebudou.

„Pro start ve Vyškov  d láme skute  maximum. Poslední dny byly opravdu hektické a tým
mechanik  b hem nich pracoval na sto procent. Pokud se nám na Böttcher rally poda í
odstartovat, bude náš hlavní dík pat it práv  jim,“ tvrdí t sn  p ed plánovaným odjezdem na
Hanou Lumír Firla. Ten na Böttcher rally dosud startoval dvakrát, z toho jednou velmi úsp šn . „Na
vyškovskou  rally  v  mé  pam ti  p evažují  pozitivní  vzpomínky.  Vloni  nás  sice  s  Jardou
Jugasem  vy adila  porucha  p evodovky  už  na  druhé  zkoušce,  p edloni  jsme  ale  s  Pavlem
Švajdou náš start ozdobili p kným t etím místem ve skupin  produk ních aut. Vzhledem k
tomu, že jsme tehdy s naší starší Evo šestkou stáli proti ad  modern jších evolucí, jednalo
se o velice cenný výsledek,“ vzpomíná Lumír.



Lumíra Firlu s Pavlem Švajdou eká ve Vyškov  náro ná tra , tvo ená osmi rychlostními zkouškami na
ech úsecích,  z  nichž se dva testy  pojedou t ikrát  a  nejdelší  Podivická RZ dvakrát.  Své síly  zm í  s

kompletní špi kou sprintového mistrovství, zpest enou o n kolik host  z „velkého“ šampionátu. V
nabité konkurenci pat í reprezentant m Eurostroj Rallye Teamu v A R startovní íslo 15.


