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Srankó Zsolt

Karimo: Szia, Zsolti! Nem voltunk most valami sokan. 11 en. A Daniel Gáborral az élen
végeztetek időmérőn. 2. időt sikerült menned. Autóból kihoztad a maximumot vagy maradt
még kraft benne?
Srankó Zsolt: Volt még benne, de nem akartam kockáztatni. De sajnos ez is lett a vesztem
Karimo: Na, mesélj, mit értesz ezen? Történt valami?
Srankó Zsolt: Sajnos mind két futamon megpörögtem, így sajna csúszott az első hely.
Tudtam, hogy egy körön Gábor sokkal jobb, de hosszú távon az én autóm egyensúlya a
nyerő. Csak hát sajna egy pici hiba is elég és oda az előny. De nem vagyok elégedetlen,
hiszen két 2. hely a ringen, ami amúgy sem fekszik nekem annyira kielégítő számomra.
Karimo: Most számolhatok, és ha jól, akkor a bajnokságban feljöttél a dobogó 3. fokára?
Srankó Zsolt: Igen én is így kalkuláltam.
Karimo: Akkor ez jól jött ki neked, hogy Kőszegi, és Csaszi nem tudott eljönni. Értékelnéd
nekem röviden ezt a sorozatot? Hogy tetszett neked, esetleg volt-e legjobb élményed itt?

Srankó Zsolt: Igen nagy segítség volt a dobogó harmadik fokára lépésben a Szakik távolléte.
Nem vagyok oda a nyitott kaszniért, és az elején fenntartásokkal kezeltem az autót, de
sikerült összeszoknom az autóval, és egész stabilan tudtam menni vele. Sajna ez a szezon
sem volt fenékig tejfel, volt távollét, technikai probléma, de összességében egy nagyon
élvezetes szezon volt. Hogy legjobb élmény? Minden futam a legjobb élmény volt, mikor
ilyen korrekt pilótákkal versenyezhetek, mint az FRC versenyzői.
Karimo: Minden esetre gratulálok neked, hogy sikerült feljönnöd a 3. fokra. Következő
bajnokságról tudsz valamit, vagy még neked is rejtély?
Srankó Zsolt: Még csak folyosói pletykát. De biztos vagyok benne, hogy a főnik, egy remek
bajnokságot fognak kitalálni a következő szezonra is.
Karimo: Ha minden igaz holnap már meg is kapjuk a módot, ami reméljük nagyon jó lesz.
Tehát akkor még 1x gratulálok neked a 3. helyhez. és akkor az új bajnokságban találkozunk!
és reménykedjünk benne még feljebb sikerül végezned.
Srankó Zsolt: Köszönöm szépen. Én is Gratulálok mindenkinek, aki indult a bajnokságban.
Remélem, a következő mód is legalább ennyire feküdni fog. Akkor nagy panaszom nem
lehet.
Karimo: Biztos remek bajnokságot hoznak létre a fiuk ismét nekünk! Nagyon szépen
köszönöm, hogy itt voltál! Szép napot neked Zsolti!
Srankó Zsolt: Biztos vagyok benne. Én is köszönöm Neked is további szép napot.

Bauer Krisztán

Karimo: Szia Kriss! Itt vagyunk a Hungaroringen! Mesélj nekem az időmérődről, futottál egy
6. időt.
Bauer Krisztián: Szia, Karesz! Így van! Egész jól sikerült, 1:33.4 1:33.2 időket sikerült
autóznom. Jó szoros időmérő volt.

Karimo: Jött az első futam, 6. helyről vártad a rajtot. Mesélj nekem kicsit milyen volt?
Bauer Krisztán: Egy nagyon jó rajtot vettem. Első kanyarba hátulról jött egy koki, az autóm
onnantól irányíthatatlan lett, egy kört sikerült mennem, de sikertelenül. Az autóm
irányíthatatlan lett.
Karimo: Gondolom nem így tervezted akkor. 2. futamod hogy sikerült?
Bauer Krisztián: Az nagyon jó volt, az első 2 körig. Hátulról jött ott is egy meglepetés csomag.
Megpördültem. Utol értem a Laciékat. Aztán Karimo jött ki a Menselnel egy nagy
füstfelhővel, akkor picit meglepődtem. Aztán rendbe volt minden, amíg meg nem jöttek a
táblák. Oda vertem, és ennyi volt a 2. futam. Hungaroring hozta a formáját ismét, nekem ez a
pálya nem fekszik, és az autómnak se sajnos.
Karimo: Bajnokságban a 10. helyet szerezted meg. Elégedett vagy a bajnoki ponttal, vagy
jobbra számítottál? Vagy hova vártad magad?
Bauer Krisztián: Sajnos több versenyen nem tudtam részt venni. Nem vagyok elégedett.
Sokkal versenyképesebbnek éreztem magam. Aztán nem igazán tudtam gyakorolni. A
legjobb futamom Monza volt. Az mindenért kárpótol. Igazából szerettem volna benne lenni a
TOP 5 be! Erős mezőny, de nem lehetetlen. Több gyakorlás kellett volna. Talán a következő
bajnokságában!
Karimo: Következő bajnokság autóiról valami kis hír?
Bauer Krisztán: Érdekes, mert 3 más fajta autó. Hátsó kerekesek. Nem nehéz, de nem is
könnyű. Nagyon jó setup kell hozzá. Mind a 3 autó teljesítménye ugyan az lesz. 4 féle gumi
lesz. Nagyon izgalmas lesz, klasszikus pályák lesznek. Várom, hogy elinduljon, és a
visszajelzéseket.
Karimo: Hát nyílván érdekes lesz, de tudjuk, hogy ismét egy remek bajnokságot csináltok
nekünk, magatoknak! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Találkozunk a következő
bajnokságon!
Bauer Krisztián: Én is köszönöm! Szia Karimo!

Szabó Attila

Karimo: Szia, Attila! Elérkeztünk a záró futamra, még hozzá hazai pályára. Mesélj az
időmérődről, hogy sikerült?
Szabó Attila: Igazából sokat nem készültünk. Egy más setup-al mentem. Elégedett voltam az
5. hellyel. Krisztiánnal nagy csata volt a végére.
Karimo: Első futam rajt. Hogy sikerült. Első kanyarban bele keveredtél a lecsóba?
Szabó Attila: Nem keveredtem szerencsére. Ki tudtam kerülni balra húzódással. A 3. helyen
fordultam. Egyszer meg pördűltem, aztán sajnos a motor feladta a szolgálatot. Felrobbant a
motorom.
Karimo: Második futamról picit?
Szabó Attila: Ott ugyan úgy rossza rajtot vettem. Az Andris előttem megpördült, és amikor őt
ki kellett kerülnöm, a Krisztán mögöttem nem tudott fékezni, és telibe vert. Mentem előre,
sajnos egy hiba becsúszott. Célegyenes ráfordítóban eldobtam a gépet. Egy komoly hibával
fejeztük be, de legalább célba értünk.
Karimo: Ez a sorozat számodra, hogy tetszett?
Szabó Attila: Hát én úgy vagyok vele, nem volt annyira rossz. Amikor a vége fele járunk, én
már mindig a következőt várom, remélve abban jobb leszek.
Karimo: A most következő autókkal teszteltél-e esetleg már? Vagy tudod, mire kell számítani
majd?
Szabó Attila: Hát igen, már előre bevásároltunk autókat. Autó már festőnél van. Nekem
tetszik. Talán az első 6-ba benne lehetünk. Következő idényben egy "Lovacska" márkára
fogunk váltani.
Karimo: Akkor reméljük, sikerrel veszitek az újabb akadályokat, és egy sikeres szezont tudtok
futni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok neked a következő
bajnoksághoz!
Szabó Attila: Én is köszönöm, és mindenkinek sok sikert kívánok, és jó versenyzést! Szia
Karimo!
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