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Gombár Gábor
Karimo: Helokaa Gabi! Ezt vártad már hónapok óta, hogy élesben itt is győzelmeket arathass. Ami be is jött
neked. De ne szaladjunk előre. Mennyivel másabb, és hogy fekszik neked ez az új game, valamint mennyire
sikerült kitapasztalnod, a sok rfactorozás után?
Gombár Gábor: Helloka Karimo, sziasztok! Az túlzás lenne mondani, hogy hónapok óta.  Mert 1-1,5 hónapja
vettem meg a módot. A játék nagyon tetszik, szebb és realisztikusabb szerintem az rfactornál de ez már egy új
generációs platform. Megszokni még csak most kezdem. Kb 4-5 tesztet bonyolítottam eddig, az alapok
megvannak, úgy érzem, de itt nagyobb hangsúly van a kormánybeállításon és azt próbálom elsajátítani nálam
tapasztaltabbaktól.
Karimo: Ezen a versenyen, amit lehetett behúztál. Meg kellett azért kicsit harcolnod, vagy sima győzelmek
voltak?
Gombár Gábor: A versenyen mindent sikerült behúznom, de azt hiszem ez sokban köszönhető, hogy talán én
teszteltem a legtöbbet. Nem igazán mondhatnám, hogy a kedvenc pályán, de azért összeállt egy 90%-ig ami
ilyen tempót szerettem volna. Az első futam pole-ból nem sikerült eljönnöm elsőnek, Dávid a csapattársam
megelőzött, majd kocsikáztunk pár kört és mondhatnám elengedett.  Bejöttünk 1-2ben . A második
futamon ismét első sorból rajtolva az első kanyarban kicsit eldumáltuk a féktávot és mindketten túlcsúsztunk,
de nekem sikerült még elfordulnom és eljöttem elsőnek majd egy agresszív körrel szépen elléptem, de a 3.kör
kezdeténél hidegzuhanyként elment az FFB-m a kormányon és úgy megzavart, hogy túlcsúsztam egy féktávon
és Boby Végh Attilával karöltve felértek rám. Próbáltam menet közben valamit csinálni a kormánnyal, de
estem-keltem a pályán és mindketten elmentek mellettem. Kihúztam a tápból mentem közben aztán
visszadugtam és visszajött az FFB szerencsére. Utólag én szerintem elég lazán volt összedugva és lehet, hogy
megránthattam a kábelt vagy nem tudom. A 3. helyről így először Végh Attit előztem vissza, majd Bobyt is
szerencsésen és végül a második futam is meglett, ha egy nem várt izgalommal is.
Karimo: Igaz, még csak első verseny volt, de mennyire sikerült az autót beállítanod, és a beállítás mennyire
adja vissza a valóságot?
Gombár Gábor: Szerintem az autót és kormány olyan 90%-ra sikerült belőnöm. Biztos van még mit finomítani,
de pár hét után elégedett vagyok. A fizika nekem jobban tetszik, realisztikusabbnak érzem és nagyon jók a
test-test elleni harcok.
Karimo: Milyen bajnokságokban láthatunk idén, vagy csak a Raceroom-ra összpontosítasz most?
Gombár Gábor: Időhiány és a kedvem is arra húz hogy a Raceroom-mal foglalkozzak. Biztos hogy
végigcsinálom az FRC Wtcc'15 bajnokságot és talán be-be ugrók egy két rfactoros futamra de a Raceroom
után nehéz a visszaállás. 

Karimo: Most még igaz nem voltatok valami sokan, de nyilván lesznek még többen. Ezért meg kérdezem, mi a
kitűzött cél, itt is a győzelem minden versenyen?
Gombár Gábor: Álszent lennék, ha azt mondanám, hogy nem a győzelemért versenyzek, de a jó csatákat is
nagyon szeretem helyezéstől függetlenül. Igen jó lenne, ha csak akik neveztek indulnak végig, egy 13-14fős
mezőny már elég egy jó versenyhez, ha mindenki megszokja és belerázódik az Raceroomba.
Karimo: Köszönöm, hogy itt voltál. Sajnos, én nem tudok még jelen lenni veletek a bajnokságba, de nyomon
követlek titeket. Sok sikert nektek a továbbiakban! Szép napot!
Gombár Gábor: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon remélem, hogy mihamarabb te is indulsz ebben a
szériában is Karimo!  Köszönöm a bíztatást! Neked és mindenki másnak is szép napot!  Sziasztok!

Auerbach András
Karimo: Heloka Andris! Elég régen láttunk már pályán, viszont most felbukkantál. Elég sok elfoglaltság volt
mostanság számodra, viszont milyen volt újra versenyben lenni?
Auerbach András: Szia Karimo! Igen, valóban nem voltam valami aktív. Elég elfoglalt vagyok az utóbbi időben.
Jó érzés volt versenyezni, kifejezetten élveztem.
Karimo: Egy új játékkal ismerkedik a társaság, aminek a neve a Raceroom. Hogy tetszik neked, valamint
mesélj picit róla mivel másabb, mint az Rfactor?
Auerbach András: Nekem nagyon tetszik a RaceRoom. Amiben másabb, mint az rFactor, hogy sokkal szebb a
grafikája a hangzások is élethűek. Ütközésnél van esélye az embernek korrigálni. Nem pattan le az autó a
másikról kontakt esetén. Ezek mindenképp pozitívumok. Hátrányként esetleg annyit tudok felsorolni, hogy
kevésbé komplex a setupolás a RaceRoomban. Az rFactorban sokoldalúbb állítási lehetőségek vannak. Egyiket
sem tudom leszólni, mert mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya is. Abszolút jó választás volt a
RaceRoom a ligavezetők részéről!
Karimo: Nem voltatok valami sokan, de azért nagyon jókat csatáztatok. Mesélj az időmérőről, és a versenyről
hogy zajlott, és alakult számodra?
Auerbach András: Igen valóban nem voltunk túl sokan, de kezdésnek ez nem is rossz. Az időmérőm nagyon jól
sikerült, a vártnál is jobban. A gyakorlások során sem emlékszem, hogy ilyen jó időt tudtam menni az
időmérőn. 3. helyet szereztem mind a két kvalifikáción. Az első futam eléggé balszerencsésen alakult. A rajtot
kapásból elszúrtam, visszaestem a 4. helyre, majd az első kanyarkombinációnál nagyon belaggolt a játék és
alig tudtam irányítani az autót. Innentől kezdve már csak estem keltem.

Nem találtam magam a pályán, sokat hibáztam. Itt végül utolsóként értem célba. A második futam nagyon jól
sikerült és izgalmasan alakult. Ismét a 3. helyről rajtoltam, de most az első kanyar után már a második helyre
tudtam felkapaszkodni. Próbáltam lépést tartani Gombival, de ő egy bő másodperccel gyorsabb volt. Őt is
elérte a technika ördöge és sikerült megelőzni. Később azonban visszaverte a támadást. Nagyon korrekt
csatákat vívtunk Gombival, Végh Attival és Pannuska Dáviddal. 3. helyen értem célba, amivel teljesen
elégedett vagyok.
Karimo: Hogy tervezed a jövőt, milyen versenyeken láthatunk még?
Auerbach András: A jövőben RaceRoom és Rallycross futamokon tervezem az indulást, ahogy időm engedi.
Karimo: Mesélj kicsit a valódi rallycross versenyről, hiszen még egy futam van hátra, amit Nyirádon
rendeznek meg. Ott lehet téged látni, vagy a jövő évre koncentrálsz inkább?
Auerbach András: Idén már nem terveztem több indulást. A jövő év még kérdéses. Esetleg pár amatőr
futamon elindulok. Nem teljesen így terveztem, de még van időm bizonyítani a versenypályákon. Júniusban
házat vásároltam és most arra szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni, ami szerintem érthető is. A versenyzés
sem merül feledésbe, ha már sikerült felépíteni egy rendszert. Szinte minden adott már. Remélem, minél
előbb igazi versenyautóban róhatom a köröket.
Karimo: Köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a 2.futam dobogódért. Reméljük, lesz még hasonló szép
eredményed! Szép napot neked!
Auerbach András: Köszönöm szépen az interjút! További sok sikert kívánok neked is! 

Pannuska Dávid
Karimo: Helokaa Dávid! Túl vagyunk az első Raceroom-os éles bevetésén. Csapattársaddal, Gombár Gabival
elég sokat teszteltetek, állítgattatok. Mennyire tetszik ez az új játék, és mivel másabb neked, mint az Rfactor?
Pannuska Dávid: Hello Karimo! Gyakorolgatunk igen, bár szerintem még ez ahhoz, hogy tényleg kiismerjük a
játékot édes kevés. Nem egy Assetto Corsa, de azt kell mondanom, hogy eszméletlen jó ez a raceroom. Kicsit
hozzá kell szokni az irányításához meg a setupoláshoz, de mivel ez egy számomra ismeretlen játék ez nem
meglepő. A grafika és a hang pedig magáért beszél. Egyszerűen annyira jó, hogy már csak ez a két dolog miatt
is sokkal nagyobb élmény, mint az rfactor. Nehéz összehasonlítani a két játékot hisz van köztük kb. vagy 16
év, ami szerintem erősen meg is látszik. Én személy szerint nem pártolom az rfactort régi elavult játéknak
tartom ezért is váltottam és szerintem jól döntöttem. Ez sokkal közelebb van a valósághoz, mint az rfactor!
Karimo: Téged sem láttunk mostanság gyakran, mi ennek az oka?
Pannuska Dávid: Igen ez valóban így van. Az ok pedig egyszerű.

A munkahelyemen elég sok az elfoglaltságom és még 1-1 rally verseny is becsúszik hétvégére így kevés a
szabadidőm. Ezt a kevés kis szabadidőt pedig szeretném azzal tölteni, amit tényleg nagyon élvezek. Ezért
döntöttem úgy hogy idén csak két bajnokságban veszek részt, ez pedig a WTCC és egy másik ligánál egy rally
mód.
Karimo: Mesélj nekem a versenyről, hogy alakult számodra, kikkel tudtál jókat csatázni, valamint így az első
verseny után, mire emlékszel vissza legszívesebben?
Pannuska Dávid: A versenyt nagyon élveztem végig. Mind a két futam előtti időmérő jól sikerült és a 2.
helyről rajtolhattam. Az első futamban számomra nem volt túl sok izgalom, nagyon jól sikerült elkapnom a
rajtot így Gombit le is rajtoltam és első helyen fordultam az első kanyarban. Tudtam, hogy ez nem fog sokáig
tartani, mert sokkal gyorsabb nálam és persze meg is előzött. A második futam már érdekesebb volt. Itt a rajt
után nem emlékszem pontosan mi történt (és sajnos vissza se lehet nézni, mert a raceroom a rajtot nem veszi
fel) de a sikánból kifelé már 2-en megelőztek és akkor még Heringei Misi kiforgatott, ami miatt szegény
Lukács Lacit felkényszerítettem a falra és így a 8. helyről kezdhettem felzárkózni. Nem mondom, hogy az első
körben tiszta fejjel tudtam menni.  Gondoltam, hogy hamar utolérem az elejét, mert jók voltak a köridők,
de ebben ez a szép, hogy nem. Nagyon nehéz előzni, még a 4. helyig csak-csak eljutottam, de ott megkaptam
Boby-t és vele szerintem egy iszonyat jót csatáztunk és nagy nehezen meg is előztem. Itt megnyugodtam,
hogy megvan a 3. hely, de szokásom szerint az utolsó körben a rajt utáni sikánban elbénáztam, szűkre vettem
és a gumi nekidobott a szalagkorlátnak, így 2-en meg is előztek. De mindezek ellenére kifejezetten élveztem
minden pillanatát az egész versenynek. És tényleg könyörgök, gyertek még ebbe a bajnokságba is, ne csak 10en versenyezzünk, mert ez A szimulátor!
Karimo: Láthatunk még a többi versenyen is, valamint milyen bajnokságokban indulsz még el?
Pannuska Dávid: A WTCC bajnokságot mindenképp végig fogom csinálni. Sose mentem még egy egész rendes
szezont egyik bajnokságban sem, de ezt most végig fogom csinálni, mert iszonyat jó. A liga többi bajnokságain
nem fogok részt venni. Egy másik ligában még el rallyzgatok és elég is.
Karimo: Mi a kitűzött célod ebben a bajnokságban?
Pannuska Dávid: Gombit legalább egy versenyen megelőzni, és úgy megelőzni, hogy nem azért mert hibázik,
hanem mert gyorsabb vagyok. Ha ez sikerülne, nagyon boldog lennék.
Karimo: Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, beszélgetünk még majd. Szép napot neked!
Pannuska Dávid: Köszönöm! Szia! 

