
Lumír Firla se do Tišnova těší 

Dva a půl měsíce trvala závodnická pauza Lumíra Firly, alespoň co se rally týče. První 
letošní vystoupení v rámci soutěží na Vysočině přineslo týmu povzbuzující výsledek v 
podobě třetího místa v absolutní klasifikaci a druhého mezi účastníky MČR ve sprintrally. 
Následující podnik v Lužických horách ale musel tým z důvodu absence vhodné techniky 
vynechat. Nyní tedy čeká na posádku a celý tým třetí dějství sedmidílného šampionátu.  

 

Na loňské Eurostroj Rally Tišnov se Lumíru Firlovi s Pavlem Švajdou na tratích dařilo a 
nakonec jen 8 mm ve světlé výšce vozu a následná diskvalifikace zabránily zisku druhého 
místa absolutně a vítězství mezi "pévéčky", při tehdy teprve druhém startu s produkčním 
vozem. Hořká příchuť z loňského vyloučení je ale již zapomenuta a letos se tým vrací 
zpět na jih Moravy s pěknými vzpomínkami na závodní tratě a atmosféru soutěže.  

Přestávku mezi závodem na Vysočině a právě tišnovskou soutěží tým využil k obměně 
sportovního nářadí a nyní již netrpělivě očekává nadcházející závodní víkend. "S novým 
autem jsem zatím najel jen pár kilometrů v ostřejším tempu. Bylo jich snad 
deset, možná patnáct. První pocity ze svezení jsou dobré, sedmička se chová o 
něco klidněji, je lépe ovladatelná a čitelnější. Po podvozkové stránce je poznat 
krok kupředu" popisuje Lumír své úvodní zkušenosti s novou technikou.  



 

"Do Tišnova nejedeme s konkrétním plánem na výsledek. Především se budeme 
muset s autem lépe seznámit a počítáme s tím, že můžeme v úvodu soutěže 
něco málo ztratit. Neznamená to ale, že bychom chtěli soutěž obětovat jen 
zvykání si na nové auto nebo testování. Chceme jet stále náš standard a o 
výsledek se určitě popereme. Kdyby se nám ve stávající konkurenci podařilo 
dojet do šestého místa, byli bychom spokojeni," hodnotí Lumír plány před soutěží. 
"Budeme chtít také potěšit diváky a pokusíme se jet i pro jejich dobrý zážitek," 
dodává.  

"Na Vysočině se nám podařil kvalitní výsledek. Vlastně lepší, než jsme před 
soutěží očekávali. Vzhledem k neúčasti v Lužických horách jsme ale v 
průběžném hodnocení seriálu o pár pozic klesli a tak bude především potřeba 
získat body a neztratit kontakt se špičkou," představuje strategii pro soutěž 
manažér týmu Patrick Gillar.  



 

 


