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Hange László
Karimo: Szia, Laci! Elkezdődött a GT bajnokság. Túl vagyunk az első futamon. Első kérdésem
hogy tetszik neked ez a bajnokság?
Hange László: Hello! Igen elkezdődött, és igazából eddig nagyon tetszik, az autó nagyon
kezelhető, eddig barátságosnak tűnnek a versenyző társak is, mivel új vagyok, nem tudom,
mennyire fogok tudni beilleszkedni, illetve mennyire fogadnak majd el.
Karimo: Biztosan jól fog sikerülni. Itt mindenki remek ember és nagyon jó a hangulat. Ezzel
nem lesz gond. Sikerült menned egy 6. időt, ami ebben a mezőnyben elég jó. Tudtál volna
többet kihozni magadból, vagy elégedett voltál vele?
Hange László: Elégedett voltam vele, mivel nem gondoltam volna, hogy 6. leszek, hátrébb
gondoltam volna magam ilyen 12-13. helyre.
Karimo: Ez szerintem kezdésnek remek teljesítmény. Viszont maga a verseny nem sikerült
valami fényesen. Mesélnél nekem picit erről?
Hange László: Nagyon szívesen. A rajtom jól sikerült, mivel a 6. ról indultam, de már 3. nak
fordultam, mögöttem lévőktől lépésekben nyúltam el. Aztán jöttek sajnos a hibák,
megcsúszás, kipörgés, egyszer a gázpedál se akart sajnos reagálni, aztán visszaestem így az
5.-6. helyre, majd jött a box kiállásom, ami kicsit balul sült el, mivel mikor jöttem ki a pályára
felváltottam 4.-ig majd a motor sajnos megadta magát, felforrt, de ettől függetlenül úgy
érzem lesz néha esélyem elől csatázni.
Karimo: Hát igen, sokaknak elfüstölt a moci, így sokan box-ba kényszerültek. Talán a
következő futamra mindenki orvosolni tudja ezeket a hibákat! Nagyon szépen köszönöm
neked hogy itt voltál, és kicsit több sikert kívánok neked a következő versenyhez! De azért
gratulálok neked ehhez is, remekül mentél kezdésnek!
Hange László: Köszönöm neked is gratulálok a versenyhez meg természetesen mindenkinek,
aki elindult! Viszont kívánom a szerencsét.

Lind Zsolt
Karimo: Szia, Zsolti! Megkezdődött a GT bajnokság. Neked hogy tetszik ez a bajnokság, így az
első verseny után?
Lind Zsolt: Szia! Rendkívül izgalmas bajnokság lesz történelmi helyszínek, ügyes pilóták és
nagyon erős autókkal!
Karimo: Mentél egy 13. időt Zsolti. Kezdésnek elégedett vagy ezzel, vagy most nem sokat
sikerült tesztelned?
Lind Zsolt: Nagyon keveset tudtam tesztelni, tegnap délután és ma reggel gyakoroltam a
futam, így talán a 15 fős mezőnyből nem nagy eredmény ez a 13. rajtkocka, de elsőre
elégedett voltam ezzel, főleg hogy az utolsó körön tudtam legyőzni Lukács Lacit.
Karimo: Grat neked ehhez, hiszen a Laci nagyon jó pilóta, és nehéz megfogni. Futamodról
mesélsz picit nekem, hogy sikerült, valamint hányadik helyen végeztél?
Lind Zsolt: A rajt előtt a legfőbb célom az volt, hogy célba érjek, a tesztversenyen ez nem sikerült.
Erőviszonyokat tekintve Lukács Lacival, Bauer Krisszel, Bobyval és veled szerettem volna küzdeni, ami
sikerült is. A taktikám az volt, hogy nem állok ki boxba és így néhány helyet fel tudok lépni. A gumikra
nagyon kellett vigyáznom és az üzemanyag is nagyon neccesen volt elég a végére. Végül jó döntésnek
bizonyult, hiszen a 8. helyen fejeztem be ezt a nagydíjat, valamint a 4Elem Trófea értékelésében az
élen végeztem ma, aminek nagyon örülök!

Karimo: Ez egy jó helyezés szerintem, ebben a mezőnyben. Bár elég sokan box-ba
kényszerültek motor túlmelegedés miatt. Neked nem melegedett az autód?
Lind Zsolt: Nem! Én igyekeztem megóvni a célba érés érdekében! Igyekeztem még tiltás előtt
elváltani a fokozatokat, valamint a motort sem használtam a maximális 3-as fokozatban. Úgy
gondolom többeknek is ez lett a veszte
Karimo: Hát a Karimo-nak ez lett igen, végig 3-as on használta. De szerintem a többieknek is.
Akkor elég jól sikerült neked, a teszt után. Gratulálok neked Zsolti. Következő futamon
találkozunk! Szia, Zsolti!
Lind Zsolt: Köszönöm! Szia! 

Kőszegi Szabolcs
Karimo: Szia Szabi! Elkezdődött az új bajnokság. Első kérdésem hogy tetszik neked a mód?
Kőszegi Szabolcs: Hát korábban már játszottam ilyen hosszú távú móddal, az endurance-ban.
Közel áll hozzám. Maga az autó viselkedése hasonló. Könnyű volt megszoknom.
Karimo: Tesztek, hogy sikerültek számodra?
Kőszegi Szabolcs: Igazából tudtam, de nem olyan sokat, mint szerettem volna. Max 30
perceket. Így picit rizikós volt az üzemanyag miatt, hogy kibírja-e. Jó stratégiát választottam,
mivel nem volt boksz kiállásom.
Karimo: Első időt sikerült menned. Gondolom meg voltál elégedve magaddal, illetve az
autóval?
Kőszegi Szabolcs: Igen jól sikerült az edzés is. Nagyjából azok az idők jöttek, amire
számítottam. Nem volt meglepetés. Bár régen mentem már ilyen sokat. 1 órát.
Karimo: Versenyen az első helyet szerezted meg. Volt-e valaki, akivel jót tudtál ennek
ellenére csatázni?
Kőszegi Szabolcs: Magam mentem, az első 4-5 körig a Zsoltival mentem. Nem tudom vele mi
történt. Mert aztán lett egy 2-3 mp es különbség köztünk, és ezt sikerült a verseny végéig
folyamatosan növelnem.
Karimo: Minden esetre gratulálok neked. Szépen zártad az első versenyt. Viszont voltak
sokan, akik motormelegedés miatt kiállni kényszerültek. Te, mint rutinos versenyző, mit
javasolsz nekik a következő versenyekre?
Kőszegi Szabolcs: Én mindenképp azt javaslom, hogy ha kiállnak a boksz-ba akkor figyelni kell
a motor hőmérsékletet. Mert az hogy csak körözünk, rendben van, hogy nem fő meg a
motor, de ha mondjuk, ki kell állni egy fél percre, akkor lehet, 10-15 fokot is emelkedik a
motor hőmérséklete. Az viszont pont akkor, amikor elhagynánk a boksz utcát,
eredményezheti, hogy kigyulladnak az autók. Én csak egy dolgot tudok mondani, ha valaki
emeli a motor teljesítményt, akkor a kiállás előtt 1-2 körrel vegye vissza alacsonyabbra.

Karimo: Vagy esetleg ha a versenyző maga autózik, akkor levenni 1-es fokozatra a motor
teljesítményét, rajtnál vagy nagyon csatákban visszavenni 3-as fokozatra.
Kőszegi Szabolcs: Igen. Ezt lehet így csinálni, csak arra kell vigyázni, hogy ha sokat használja a
magasabb motor teljesítményt, akkor lehet, nem bírja ki a teljes versenyt. Mivel ha nagy a
motor teljesítmény, az üzemanyag fogyasztás is több lesz 20-30 % al.
Karimo: Minden esetre ez az első verseny tanulság volt mindenki számára.
Kőszegi Szabolcs: Igen. Erre oda kell majd figyelni. Mindenki próbálja ki.
Karimo: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még 1x gratulálok az első helyedhez.
Találkozunk a következő versenyen! Szia, Szabi!
Kőszegi Szabolcs: Én is köszönöm. Gratulálok mindenkinek! Szia! 
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