2014.06.28 Rallycross Super1600

Krizsanyik István

Karimo: Szia, István! Elérkeztünk Valkenswaard ba, mennyire ismerted a pályát, illetve volt
alkalmad tesztelni?
Krizsanyik: Szia Karimo. A pályát nem ismertem korábbról, ezért viszonylag korán
megkezdtem a felkészülést. Teszteltem több alkalommal, többféle autóval is, úgy érzem a
hétvégére sikerült megtalálni a jó beállításokat.
Karimo: Az első illetve második futamodról picit mesélj nekem. Elsőben aránylag tudtad
hozni a tempót az él mezőnnyel.
Krizsanyik: Én nem úgy érzem. Elóvatoskodtam az elődöntőket. De aztán láttam a többiek
futamidejét, ez alapján nem volt olyan rossz, mint amire számítottam
Karimo: Igen elég szoros volt. Mindenki óvta az autóját, a sérülések miatt. Viszont bejutottál
a B döntőbe, ahol sikerült egy 2. helyet szerezned. Mesélj milyen volt a B döntőd.
Krizsanyik: A rajtot jól kaptam el, de a Kar-Bo-s autók is. A murvás részre érve talán későn
fékeztek, egymással voltak elfoglalva, ezt ki tudtam használni. Vezettem is a versenyt, jó volt
a tempóm, aztán a kör végéhez érve a sikán után Karimo szűken beszúrt, meglökött oldalról,
lecsúsztam az ívről. Aztán már nem tudtam utolérni. Nem haragszom emiatt, agresszív
megmozdulás volt, de így kell versenyezni

Karimo: Nagyon minimális lökést azért engednek. De biztos nem szándékos volt. Következő
pálya Mid Ohio. Jártál már itt esetleg, vagy teljesen meg kell tanulnod?
Krizsanyik: Ez az első évem a bajnokságban. Mint ahogy a helyszínek többsége,ez is
ismeretlen lesz számomra. Eddig csak videón láttam a pályát, ez más karakterisztikájú, gyors
pályák közé tartozik.
Karimo: Akkor lehet ide egy hosszabb váltóáttétel is szükséges lesz! Minden esetre várunk itt
is, és még jobb eredményeket kívánok neked! Tehát egy hónap múlva találkozunk. Sikeres
felkészülést kívánok neked. Gratulálok eredményedhez!
Krizsanyik: Köszönöm szépen! See you in Mid-Ohio madafakaaa! :-D

Farkas Gábor

Karimo: Szia Gábor! Tesztek alatt nem sokat láttunk. pályával hogy tudtál meg barátkozni?
Farkas Gábor: Idő hiány miatt kevés teszt jutott most. A pálya nagy kihívás volt, de pont ez
tetszett benne.
Karimo: A 2. futamba sikerült megcsípned egy második helyet. bár 2 mp el elhúzott a
Gombár, de mögötted is pont 2 mp re voltak. Ennyire jó volt a rajtod?
Farkas Gábor: Jól sikerült a rajt, de a második kanyarban történt kavarodást sikerült jól
kihasználni.
Karimo: Jött az „A” döntő. Ahol nagyot csatáztál a Karimo-val. Rajtod hogy sikerült ott, volt
esetleg valakivel akciód?

Farkas Gábor: Az első körben kicsit hibáztam és falhoz értem az összetartásom bánta kicsit,
de a tempót így is tudtam tartani és tényleg nagy csata bontakozott ki, ami nagyon izgalmas
volt.
Karimo: Következő helyszín Mid Ohio. Pályát ismered már? Vagy sok tesztet szeretnél itt?
Gabor Farkas: Videón már láttam. Nagy gyors pálya lesz. Ami új izgalmakat hozz majd. így jó
lesz, ha sok teszt lehetőség lesz
Karimo: A srácok tuti sokat el fognak itt tölteni. Verseny egy hónap múlva lesz, tehát van elég idő.
Reményeim szerint itt a VW-es srácoknak nagyobb lesz a tempó. De bízzunk benne, hogy a többiek és
te is felveszed velük a versenyt! Sikeres felkészülést kívánok neked, és gratulálok a mai napodhoz
Gabor Farkas: Dolgozom, hogy csökkenjen a hátrány, köszönöm neked is jó futam volt ma.

Czifra Gergő

Karimo: Szia, Gergő! Túl vagyunk a Valkensward futamon is. hogyan készültél erre a
versenyre sok teszten vagy túl?
Czifra Gergő: Teszteltünk nem is keveset. Az autót is jól sikerült beállítani
Karimo: Időmérőd nem volt olyan rossz. viszont az első futamod nem lett jó. mi történt
veled?
Czifra Gergő: Kiugortam a rajtból sajna és el is ment a futam
Karimo: Hát ez nem jó. sajnos ilyenkor a futam eldobós. Sose kíván magának egy ilyet a
versenyző. Nagyon nehéz elkapni a jó pillanatot, amikor a zöld felvillan. mesélj a b döntőről
nekem.
Czifra Gergő: 3. helyről rajtoltam az első kanyarban meg előzőt valaki zöld Fiestával volt egy
kis körözgetés esemény nélkül Andris ék harcoltak egymással fel értem rájuk Andris le
csúszott kicsit az ívről és belső íven el mentem mellette aztán vissza előzőt egy kör múlva
ennyi volt a B döntő

Karimo: Autóddal valamint magaddal hogy vagy megelégedve?
Czifra Gergő: Az autó jó volt én már nem annyira az időmérő se úgy sikerült teljesen, ahogy
akartam az elő futamokon se mentem, úgy ahogy szeretem volna a döntőt is szeretem volna
legalább az első 4 be végezni, de a célba be értünk és pontokat szereztünk lassan készülünk a
következű viadalra
Karimo: Így van. Minden apró pont számít. Következő helyszínünk Mid Ohio. Itt terelgetted
már a vasat?
Czifra Gergő: Nem is ismerem a pályát ez a 3 vagy 4 eddig Rallycross futamom teljesen
ismeretlenek a pályák, de megyünk és pontokat próbálunk gyűjtögetni
Karimo: Sikeres felkészülést kívánok neked! A kormányműdet pedig cseréld le! Gratulálok a
mai napodhoz!
Gergő Czifra: Köszönöm szépen és megpróbálok beújítani egyet. A többieknek is jó
félkészülést, és versenyt kívánok. Szia Karimo!

Készítette: Tóth Károly „Karimo”

