FRC Rallycross Supercars
Nyirad 2016.06.11
Talent Challenge 3 helyezettje!

Gászler Ferenc
Karimo: Helokaa Fecó! Túl vagyunk egy remek szezonon ismét. Ahol nagy reményekkel vágtál neki a
bajnokságnak. Hazai pályán ért véget a bajnokság. Mennyire örültél neki, valamint hogy tetszett a pálya, és
mennyire sikerült jó beállítást csinálni az autóra?
Gászler Ferenc: Szia Karimo! Nagyon örültem a Talent trófea indításának, amely a tényleges top pilóták nélkül
az újoncoknak, kezdő szimulátorosoknak adott versenyzési lehetőséget. Örülök, hogy sikerült megnyerni a
sorozatot. Az autó beállításával mindig akadtak problémáim, de Gombár Gabi segítségével e problémák
szinte mindig megoldódtak. Inkább a kevés gyakorlás volt a gond, nem pedig a setupolás.
Karimo: Hogy alakultak számodra az előfutamok, és a döntő, valamint a várva várt talent döntő? Hiszen nem
volt egyszerű az sem számotokra.
Gászler Ferenc: A nyirádi verseny már csak levezetés volt, nagyon keveset készültem rá, hiszen tudtam, hogy
egy Talent 6. hellyel bajnok vagyok, s a rajtnál csak öten vártuk a zöld lámpát. Az előfutamaim végig gyengék
voltak, a talent döntőben viszont egy jó rajttal vezettem is pár körig. Aztán Bobyval koccantunk és utána a
Tóth-Farkas kettő lazán megvert.
Karimo: Milyennek érezted a Talent bajnokságot, mennyire voltak kemények a srácok, és hogyan értékelnéd
a bajnokságot? Melyek voltak azok a futamok, amikre szívesen vissza emlékezel, és mik, amiket inkább
elfelejtenél?
Gászler Ferenc: A Talent bajnokság egy nagyon szuper sorozat volt. Az ellenfelek nagyon ügyes pilóták voltak,
elég csak azt említenem, hogy Tóth Norbi az abszolútban is dobogóra állhatott. A Montalegre-i Talent Döntő
és komplett verseny nagyon tetszett, ott végig 1-2 tizedre voltam a Góth-Gombár párostól, ugyanakkor
legszomorúbb élményem is ugyanezen versenyről van, hiszen az elődöntőben kilöktek, s elmaradt az
újraindítás.
Karimo: Mennyire tetszett a bajnokság, és maga a légkör, lebonyolítás?
Gászler Ferenc: Minden igényt kielégítő szervezéssel folyt az idei RX szezon. Barátságos légkör volt, a kisebb
feszültségeket egy-két beugró pilóta, valamint pár rossz adottságokkal rendelkező pálya (pl. Chateoroux)
generálta.
Karimo: Akkor összegezve jól érezted magad ismét! Gratulálok neked a Talent bajnokihoz, és várunk a
következő szezonban is, persze ha lesz. Ezt még nem tudni! Köszönöm, hogy itt voltál, és szép napot neked!
Gászler Ferenc: Köszi, a gratulációt, Te is nagyot mentél, kár hogy több futamot is ki kellett

Tóth Norbert
Karimo: Helokaa Norbi! Ismét veled készíthetek interjút. Hiszen a Talent bajnokságban is előkelő helyen
végeztél idén. Hogy alakult számodra az utolsó nyirádi talent döntő?
Tóth Norbert: Szia Karimo! A harmadik sorból tudtam csak rajtolni! De az első körben kimentem a jokerre és
így fel tudtam jönni a második helyre! Szerencsére meg is tudtam tartani a végéig!
Karimo: Mennyire volt nehéz a Talent bajnokság? Hiszen elég kemény fiúk gyűltek össze itt is.
Tóth Norbert: Nagyon nehéz volt! Oda kellett tenni rendesen hogy a 2.-ik helyet megszerezem! Gaszival
nagyot küzdöttem az egész szezonba! Nem sikerült megvernem ezúttal is gratulálok neki az első helyért!
Karimo: Tehát akkor mondhatjuk, elégedett vagy a 2.hellyel, vagy szeretted volna elnyerni a bajnoki címet?
Tóth Norbert: Szerettem volna megnyerni! De a Kakucs ringen már eldőlt, hogy nem tudom legyőzni Gaszit!
Kakucs ringen a döntőben összeértünk többen, megsérült az autóm és csak a 6.-ik lettem! Ott már elszállt a
remény!
Karimo: Talán lesz még ilyenre lehetőség. Amíg nem kezdődik újabb bajnokság, mivel töltöd a szabadidőd?
Tóth Norbert: A nyarat munkával töltöm! Meg remélhetőleg lesz egy kis pihenés is!
Karimo: Akkor nem unatkozol a nyár alatt sem. Azért lazíts is picit. Köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a
2. helyhez neked! Szép munka! Szép napot neked!
Tóth Norbert: Köszönöm szépen! Neked is szép napot!

Farkas Gábor
Karimo: Helokaa Gabi! Vége ért ismét egy FRC Rallycross szezon. Neked mondhatni a TALENT volt a fő
célpont. De ne szaladjunk. Magyar pálya adott otthont az utolsó fordulónak. Sokak azt hitték könnyű pálya,
ám nem. Hogy tetszett neked, és hogy sikerült belőni az autód erre a pályára?

Farkas Gábor: Szia Karimo! Igen a pálya nagyon nehéz volt, hét közben szenvedtem is rendesen, hogy
gyorsuljak, de nem igazán sikerült  Gokartozás miatt az első előfutamot kihagytam így a meglévő

Karimo: Nem voltatok olyan sokan már az utolsó futamon, hisz a nagy riválisok távol voltak ismét.
Hogy alakultak számodra a futamok, valamint a döntő?
Farkas Gábor: Igen sajnos nem voltunk sokan, de a verseny nagyon jó volt. Mivel 5-en voltunk csak a
Talent mezőnyből így a fő célom a harmadik hely bebiztosítása megtörtént. A 3 előfutamon csak
kőröztem és nem akartam autót törni  Ez annyira jól sikerült, hogy Talent Döntő pole-bol indultam.
Karimo: Ez azért jó dolog, hiszen Gászler Feri, és Tóth Norbi is gyors volt egész szezonban, és most
neked adta ki jól a lépést a vörös katlan. Tehát a Talent bajnokságban a 3. helyet szerezted meg
szezon végére. Mennyit küzdöttél érte, és hogyan értékelnéd ezt a szezont?
Farkas Gábor: Igen nagyon kijött a lépés az utolsó futamon. A Talent szezont nagyon nagy
reményekkel vártam az első két futam még jól is sikerült azután viszont sajnos kicsit gödörbe
kerültem, amin el is úszott a bajnokság... A szezon második felében Lousadát leszámítva végig
dobogós tudtam lenni és az utolsó 3 futamból kettőt meg is nyertem. Gaszi és Tóth Norbi
fantasztikus munkát végzett idén teljesen megérdemelten végeztek előttem, hiszen mindig
kiegyenlítetten teljesítette, és a teljes Talent mezőnynek gratulálok. Ez a harmadik hely az első
szimulátoros dobogóm, és külön öröm hogy én nyertem a legtöbb futamot a kategóriában a többiek
által elkerült kis Renaultal értem el ezt.
Karimo: Ez így igaz. Remek fair csatákat vívtatok a dobóért. Mik a további célok, valamint indulsz-e
még ha lesz következő szezon?
Farkas Gábor: Nagyon jó kis csapat volt és nagyon kemény kihívás volt.  A legközelebbi cél az,
hogy hétvégén DTM-ben Márton Balázzsal minél több pontot szerezzünk csapatban és akkor két
csapat dobogóval és egy egyéni dobogóval fejezem be ezt a szimulátoros évet.  Ami nagy előre
lépes lenne. Utána kicsit élvezni a nyarat és a gokartra koncentrálni. Aztán ahogy jönnek majd ki az
új bajnokság módok tuti, hogy rápörgök, és akkor majd meglátom, mi tetszik és mennyit tudok
bevállalni.
Karimo: Sok sikert kívánok a gokartban is neked. A hétvége bizonyítottad, hogy ott sem állsz meg
dobogóig. Hiszen a Batta ringen 2. helyen értél célba. Gratulálok Gabi! Várunk szeretettel a
továbbiakban is! Szép napot neked!
Farkas Gábor: Köszönöm! Neked is. 

család hív mindig menni kell.

KARIMO
Köszönöm Kedves Ligatagok, hogy a Rallycross bajnokságban is szántatok
rám mindig egy kis időt, hogy kifaggassalak tieteket! Számítok rátok a
továbbiakban is! Szép napot mindenkinek!

