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Márton Balázs
Karimo: Heloka Balázs! Túl vagyunk a 8. rallycross futamon. Ahol nem mentél rosszul, viszont elég
kevesen volt sajnos. Nagyon sok teszten vagy túl. Hogy sikerültek, valamint hogy tetszett a pálya?
Márton Balázs: Szia Karimo! A tesztek közepesen, rá kellett jönnöm, hogy nem sok közöm van az RX
autó beállításához. A pálya maga tetszett, ahogyan a Kakucs Ring is, sajnos azt egyéb program miatt
hanyagolnom kellett.
Karimo: Picit most a vágásokat jobban figyelték, amiből volt sok. Ennek ellenére mesélj nekem az
előfutamokról, hogy alakultak számodra?
Márton Balázs: Igen, szigorúak voltak a versenybírók. Kaptam én is büntit, sokan mások is. A kocsim
"falta" az első gumikat, alul-kormányzott is volt, de a 4 körre még pont ideális. Így ha nem is minden
futamban, de tudtam tartani a lépést az ügyesebbekkel is! - persze sikerült önhibából autót is
törnöm.
Karimo: Most mindenki elődöntőbe jutott, hiszen kevesen voltunk. Hogy sikerült számodra az
elődöntő?
Márton Balázs: Sikerült célba érni. Utolsó helyen, sajnos kinyírtam a gumikat. 
Karimo: Mi lehetett az oka, a nem jó beállítás, vagy a túl sok csúsztatás?
Márton Balázs: Nagyon jól megfogalmaztad az okokat. Szeretem csúsztatni az autót, az meg szeret
csúszni. Lehet, sok volt a dőlés előre. Meg a hajtás, meg a felfüggesztés és így tovább.
Karimo: Bízzunk benne, hogy az utolsó szezonzáróra sikerül egy jó beállítást csinálni az autóra. Ami
hazai pályán lesz ismét, Nyirádon! Köszönöm, hogy itt voltál. Ügyes voltál! Szép estét neked!
Márton Balázs: Köszönöm én is! Minden jót! Majd kérek egy jó settet. 

Szemenyei Ákos
Karimo: Heloka Ákos. Nem voltunk valami sokan, viszont elég jól mentél ma az EVO-val. Hogy sikerültek a
tesztek, valamint az autóbeállítás?
Szemenyei Ákos: Hello. Valóban nem voltunk sokan, bár ennek én picit örültem, ugyanis nagyobb volt az esély
arra hogy a döntőfutamba jussak. A tesztek jól sikerültek, egy viszonylag jó időt tudtam összerakni, bár a
pálya betanulásával sokat vesződtem, főleg az első és az utolsó előtti kanyarral. Az autó beállítására nem sok
időt fordítottam, csak néhány apróbb módosítást végeztem rajta.
Karimo: Volt pár vad előfutam, te elkerülted őket? Valamint hogy sikerültek az előfutamok számodra?
Szemenyei Ákos: Igen, szerencsére sikerült elkerülnöm a legtöbbet, és a lökdösődésekből is nagyrészt
kimaradtam. Az előfutamok elég szorosak és izgalmasak voltak, valamint nagyon sok csatázásban is volt
részem. A rajtjaim jól sikerültek, volt olyan is, amikor az első helyen tudtam elfordulni. Az eredményekkel
meg vagyok elégedve, ennél többet nem tudtam volna kihozni a futamokból.
Karimo: Most úgy alakult a kevés létszám miatt, hogy mindenki döntőzött. Hogy sikerült, hiszen itt már 6 kör
volt, és jobban koptak a gumik?
Szemenyei Ákos: Az elődöntőt a 3. pozícióból kezdtem meg. A rajtnál kicsit bealudtam, néhány kanyarig még
benne voltam a mezőny sürejébe, viszont a joker bejárat előtt Gaszi megpöckölt, az autó megcsúszott én
pedig a hosszabb nyomvonalon találtam magam, így az első körben letudtam a joker kört. Egy ideig hátul
autóztam, de az utolsó 2 körben nagyot csatáztam a két másik EVO-val, Harsányi Zolival és Tóth Károllyal.
Amikor az utolsó kör, utolsó előtti kanyarjában hárman egymás mellett fordultunk, sajnos összeértem
Károllyal, emiatt kicsit kisodródtam, amit Zoli ügyesen kihasznált és a cél előtti sikánnál megelőzött. Nagyon
jó futam volt, de kicsit bosszús vagyok, ugyanis ha nem hibázok a döntőbe jutottam volna.
Karimo: Igen ez sajnos benne van. Ezért mondom mindig, még ha nehéz is de próbálunk meg ellépni a
mezőnytől. Ez persze rengeteg tesztet, és beállítást igényel. Hiszen a rajt sem mind 1 hogy rajtolunk el. Ennek
ellenére szerintem remekül mentél. Utolsó szezonzáró Nyirad futamon ott leszel?
Szemenyei Ákos: Igen, ha az időm engedi, mindenképpen szeretnék indulni a szezonzárón.
Karimo: Akkor kicsit, több tesztet, és sok sikert neked! Ha úgy alakul, és lesz következő szezon számolhatnak
veled ismét a srácok a versenypályán?
Szemenyei Ákos: Igen. A következő szezonban igyekszem minél több futamon részt venni.
Karimo: Akkor várunk szeretettel ismét! Köszönöm, hogy itt voltál. Szép estét neked!
Szemenyei Ákos: Köszönöm, neked is. Valamint meg szeretném még köszönni a lehetőséget az interjúra. 

Tóth Károly
Karimo: Helokaa mindenkinek! Túl vagyunk az utolsó előtti futamon. Amit Franciaországban
rendeztek meg. Sajnos nagyon kevesen voltunk. Többen elutaztak, és egyéb elfoglaltságuk volt.
Annyira sokat nem teszteltem, de azért mentem jó pár kört. Autóra sikerült egy jó beállítást
összehozni. Bár nem mindig ezen van a hangsúly, hiszen ha neked mennek, lőttek az egésznek! Ez
célzás volt… Előfutamok tehát pont ezért nem voltak a legjobbak, de a végkimenetelben első
lettem a 4 előfutam alapján. Elég vad volt most pár ember, ezért tudtam, hogy elődöntőben is
figyelni kell majd. Be is következett. Nem volt szép, amit a srácok csináltak, de nyelni kell… Mivel a
bajnokság már elúszott számomra, ezért úgy mond, hidegen hagyott bár mindig örül az ember, ha jó
helyen ér célba. 2. lettem elődöntőben, viszont döntőben csak az 5. helyről indultam, ha jól
emlékszem. Döntőben már a 2. kanyart benéztem, falba sikerült mennem, ahol megtört az autó,
valamint defektet is kaptam, ezért jobbnak láttam kiállni. Összességében lehetett volna jobb is, de ez
van. Utolsó futamra ismét nem tudok menni, sajnálom, hiszen pont olyan pályát kell ismét
kihagynom, amit szeretek, és jól megyek ott. Ez nem más, mint Nyirád. De ez van.  Köszönöm ezt a
szezont is az FRC nek.  Azt hiszem, ha minden futamon ott tudok lenni, akkor más lett volna a
felállás, és dobogóra állhattam volna ismét. Nem számítottam erre, hogy a végére így fel borul a
rend, de valljuk, be a szíve mélyén mindenki tudja ki a TOP 3, akinek ott helye…  Viszont gratulálok
a három dobogódnak, most volt kis szerencsétek, de a következő szezonban támadunk és
RESZKESSETEK!  Szeretném megköszönni még, Auerbach András BOBY-nak hogy ebben a szezonban
is megtisztelt hogy segítője lehessek! Sajnos, kijelenthetjük, hogy Boby már nem tudja vállalni az RX
feladatokat, egyéb okok miatt, de azt hiszem nagyon jó párost alkottunk együtt, és sok mindenre
megtanított! Hálás vagyok neked Barátom!  További szép estét mindenkinek! Nyirádon pedig sok
sikert mindenkinek!

