Portugália, Lousada 2016.03.19
Gombár Gábor

Szia Gombi!
1. Hogy tetszett a tegnapi pàlya és
mennyi időd volt gyakorolni, tesztelni
és megtalálnii a megfelelő
beàllîtàsokat?
2. Hogy sikerültek az előfutamok?
3. Az elődöntőben hatalmas csata volt. Szàmîtottàl ekkora harcra vagy meglepett Téged?
4. A döntőről mondj pàr szót légyszives!

Szia Gaszi, Sziasztok! A tegnapi futam amit a Lousada pályán rendezett az FRC elég izgalmasra
sikeredett.  Ezen a pályán mentünk már régebben Super1600 bajnokságban bár ez nekem elsőre
nem esett le . A pály jó technikás amit szeretek és fekszik is nekem. Gyakorolni talán hétfőn
mentem pár kört azután pát próbafutamot. Beállitást szinte ugyanazt használtam mint az előző pályán
Montalegre-ben pár módositással. A futamra épphogy csak beestem egyéb programok miatt
szombaton ugyhogy nem igazán vettem komolyan az elején a versenyt de ennek ellenére az első
előfutam sorozatot meg tudtam nyerni, amin teszem hozzá én magam is meglepődtem. Aztán a 2.
Előfutamban a pole-ból rajtolva az első kanyarban több kollégától is kaptam egy-két pofont aminek
egy kiesés lett a vége. Nem nagyon szoktam kiesni , nem is emlékszem mikor volt ilyen utoljára de
néha ez is becsúszik . Aztán volt még egy győztes futam meg egy 2.helyem amivel 3.helyen zártam
az előfutamsorozatot.
Az elődöntőben igen szép vérremenő csaták voltak amiben magam is résztvettem és az utolsó döntő
rajtkockát a 6. helyet sikerült behúznom. A döntőben reménykedtem egy jó rajtban ami sikerült is
részben. Próbáltam előzni de összezártak előttem de az első kanyarból 3.-4.helyen sikerült kijönnöm ,
majd Zsoltee jobb íven volt és maradt a 4.hely. Kis csetepatéban sikerült megelőznöm végül őt is és a
két éllovas után eredtem. Láttam hogy kemény csatát vív az első helyért a Harsányi-Tóth páros elöl és
mire beértem őket már össze is értek igy Kisharsányit megelőztem , rákövetkező körben Görgő is
szélesen vett egy kanyar ahol eltudtam menni és igy sikerült megnyernem a 6. helyről indulva a
döntőt.

Farkas Gábor

Szia Gàbor!
1. Mennyi időd volt felkészülni a tegnapi futamra?
2.
Milyen célkitűzésekkel vàgtàl neki a tegnapi versenynek?
3.
Sikerült elérned ezeket a célokat?
4. A Talent trophyban előkelő helyen vagy! Meg lehet még nyerni a bajnoksàgot vagy màr a
dobogó is nagy siker lenne?

1. Szia Gaszi. Egesz sokat tudtam gyakorolni de gokart versenyről estem haza fáradt kézzel es aggyal
igy kicsit nehéz volt jo tempót összerakni.
2. A cél kitűzés az volt hogy a legtöbb pontot gyűjteni a csapatnak. Ami rendkívűl jól sikerült.
3. Jók voltak az előfutamjaim így 5. Lettem a 4 futam után aminek nagyon örültem.
4. A talent tropy nagyon kemény lett így szezon végére. És sajnos sok hibát elkövettem szezon
közben így nyerni már nem igazán van esélyem. Gaszi és Tóth Norbi nagyon elhúzott már. A cél már
csak is a 3. hely lehett. De az meg nagy csata lesz Bobyval érte. 
Köszi Gabi, További sok sikert!



Ifj. Harsányi Zoli

Szia Zoli!
1. Mennyire tetszett neked a tegnapi pàlya?
2. Az előfutamokon milyen eredményeket értél el?
3. Csodàt tettél az elődöntőben! Mesélj erről egy kicsit! 
4. Hogy sikerült a döntő? Elégedett vagy a futamoddal?

1. Ez a pálya tetszett eddig a legjobban gyors, szűk, technikás pálya! De talán azért tetszik a
legjobban mert idén itt tudtam megszerezni a legjobb eredményem!
2. Az első előfutamban sikerült egy negyedik helyet összekaparnom. A második előfutamban sajnos
összeütköztem Gombár Gáborral és igy csak rosszabb időt tudtam menni. A harmadikban Wieszt
Janko rám ugratott és igy kiesett a kerekem. 4. Futam az pedig viszonylag jól sikerült.
3. Igen én is meglepődtem, hogy megtudtam nyerni utolsó helyről rajtolva de Gombár Gábor és Góth
Viktoron láttam, hogy nagy a felszültség és előbb utóbb össze mennek és igy nem volt más dolgom
csak tartani a tempót és megelőzni őket.
4. Hát erről nem szivesen beszélek mert én úgy gondolom hogy nyerhettem is volna ha Tóth Gergő
nem lök a falba! Neked is sok sikert

Tóth Norbert

Szia Norbi!
1. Mennyire tetszett a tegnapi pàlya?
2. Voltak izgalmas csatàid az előfutamok soràn?
3. Az elődöntős és döntős szerepléseddel mennyire vagy elégedett?
4. Újabb Talent dobogó! Cél a bajnoki cîm? Tovàbbi sok sikert!

Szia Feri! A pálya vonalvezetése tetszett csak nagyon csúszós volt. 3 kör után annyira felmelegedett a
gumi,hogy alig birtam irányitani az autót!
Mind a 4 előfutam izgalmas volt számomra!Nehéz volt előzni ezen a pályán 4. ik előfutamban Lind
Zsolttal csatáztunk egy jót de sajnos nem tudtam megelőzni!

Az elődöntő jól sikerült hiszen be tudtam jutni a döntőbe ! Ez egy kicsit meglepett hiszen egy erős
mezőny gyült össze!A döntőbe 4 . ik lettem ezzel is meg vagyok elégedve!Jól sikerült a verseny!
Igen megint második lettem a talent kupában de még nyerni nem sikerült!Megpróbálom megnyerni a
kupát de azért itt is jó versenyzők vannak!Nem olyan könnyű de megteszek mindent hogy
megnyerjem!
Köszönöm neked is sok sikert kivánok!

