FRC TOURING MASTERS
Hungaroring 2016.06.19
Bajnokság 3 helyezettje!

Gombár Gábor

Karimo: Helokaa Gabi! Utolsó futam, hazai pálya. Nagy riválisod Dániel Gábor nem volt most jelen sajnos.
Viszont Góth Viktor ott volt a toppon. Nem nagyon találtál most hétvégén rajta fogást. Ám ez téged szerintem
nem zavart, hiszen nagy előnnyel nyerted ezt a bajnokságot is. Hogy alakult számodra a futam, beállításon
kellett volna még csiszolni, vagy a pálya nem feküdt annyira?
Gombár Gábor: Hellokaa! Sziasztok! Utolsó futamot zártuk a hétvégén. Elég lazán fogtam fel a Hungaroring-i
dupla fordulót. Nem igazán állítgattam a setupon, egy régebbit halásztam elő. Kicsit próbáltam kocsikázni,
kiélvezni, hogy mind a 3 bajnokságot sikerült megnyernem egész szezonban, ami rengeteg energiát emésztett
fel úgyhogy azt hiszem megengedhettem magamnak egy lazább futamot így a végén.
Karimo: Említetted, hogy mind a három bajnokságot. Azért a fő bajnokságban is elég keményen, sőt
keményebben meg kellett küzdened a bajnoki címért, mint a többi bajnokságban. Értékeld nekem ezt a
szezont?!
Gombár Gábor: Nagyon hosszú szezon volt. 13 forduló dupla versenyekkel, több 1,5órás futammal, ami elég
nagy kihívás volt. Az év elején nem gondoltam, hogy harcolhatok a bajnoki címért, mert ez idáig nem nagyon
próbálkoztam a hátsókerék maghajtású autókkal. Ennek ellenére hamar jöttek a dobogós helyezések, ami
meglepett engem és 23bol 20 futamon dobogóra tudtam állni és elég kiegyensúlyozott évet tudtam futni.
Oserschleben-ben a 4. Futamon megszületett az első győzelmem is és az szezonban összesen 6x sikerült az
élen zárnom. Kemény volt, de jó versenyeket futottunk. Én kifejezettem szeretem a hosszú futamokat és
nyertem is 1,5órás versenyeket.
Karimo: Mesélted korábban, hogy vissza fogod kicsit magad a bajnokságokat tekintve a következő szezonban.
A fő bajnokság fog kapni szerepet?
Gombár Gábor: Nem tudom még, hogy mik lesznek a bajnokságok konkrétan, de én szerintem egy új
platformos bajnokságot biztos kipróbálok és meglátom, hogy mi lesz az RX mellett az rfactoros bajnokságban.
Ennyi az idei szezon után elég lesz. 3 bajnokságban a maximumot nyújtani 9hónapon nem egyszerű azt már
tudom.
Karimo: Ez így igaz. Hiszen nem lehet azt mondani, hogy könnyen adták őket. Én gratulálok neked az egész
éves bajnokságokhoz. Aztán reméljük, indulsz a többiben is. Ami persze szokás szerint, most is kérdés, hogy
mik lesznek azok. Most hogy vége a bajnokságoknak, mivel töltöd majd a szabadidőd?
Gombár Gábor: Főleg pihenéssel.  Nyáron főleg víz közelben szeretnék lenni. Ligatali természetesen! Egyéb
nyári programok, kisebb nyaralás, de hamar újra bekapcsolom a gépet szerintem és tesztelek a Raceroom-al.

Karimo: Akkor jó nyári időtöltést neked! Aztán találkozunk a többi bajnokságban. Hiszen ott is faggatás lesz
keményen! Szép napot neked! Gratulálok!
Gombár Gábor: Neked is! Köszönöm az interjúkat! A ligának és a ligatagoknak a jó versenyeket, és
mindenkinek kellemes nyarat! Sziasztok!

Dániel Gábor
Karimo: Helokaa Gábor! Túl vagyunk az utolsó bajnokság utolsó futamán. Véget ért mind a három
bajnokságunk. Bár téged inkább a Touring Masters érintett. Hungaroringel fejeződött be a verseny, ahol
sajnos nem voltál jelen. Egyéb elfoglaltság volt?
Dániel Gábor: Szia Karimó! Egy ping-pong versenyen voltam, ami sajnos egész nap eltartott.
Karimo: A bajnokság elég szoros volt egész szezonban, azonban a végén picit elhúzott a Gombár Gabi!
Csalódott vagy, hogy csak a 2. hely lett a tied?
Dániel Gábor: Igen a bajnokság végig nagyon szoros volt, de ez így volt élvezetes. A Gombár Gabinak meg
gratulálok a bajnoki címhez! Végig nagyon stabil volt, amivel kicsit meg is lepett, de ez a végére meg is hozta
neki a győzelmet.
Karimo: Mesélj nekem, melyek voltak azok a futamok, amikre szívesen visszaemlékszel, valamint értékeld
picit nekem ezt a szezont?
Dániel Gábor: Több futam is nagyon tetszett. De a Dubai 1,5 órás tetszett a legjobban, mert ott 3 sec előnnyel
nyertem a Góth Viktor előtt. Akkor egy rajtbalesettel kezdődött a verseny, amiből én jöttem ki
szerencsésebben. Meg is volt az előnyöm utána, de a benzint elszámoltam, így kicsivel a futam vége előtt ki
kellett állnom, tankolni, viszont a Viktor nem volt messze tőlem. Akkor azt hittem, hogy elmegy a futam, de
szerencsém volt, és elé jöttem ki a boxból. Szerintem ez a bajnokság nem volt rossz, csak a mód nem tetszett,
mert voltak megmagyarázhatatlan bugok pl, vagy hirtelen tapadásvesztések, amik miatt nem tudtam elég
stabilan vezetni.
Karimo: Így hogy már elég sok ligatag, illetve versenyző van az FRC-ben. Milyennek érzed a légkört, valamint
mennyire jöttök ki jól egymással?
Dániel Gábor: A légkör nekem nagyon tetszik, és szerintem mindenki jó fej. 
Karimo: Mik a további célok, terveid Gábor? Hiszen már jó páran hallották, hogy távozol az FRC-ből. De azért
szerintem ne örüljenek a riválisok, hiszen erről nincs szó. Tudomásom szerint. Jól gondolom ugye? :)
Dániel Gábor: A továbbiakban is szeretnék ennek a szimulátoros családnak a tagja lenni, csak még meg kell
barátkoznom a raceroom programmal, ami elsőre nem jött be. Szerintem se örüljenek, mert a következő
bajnokságon ott szeretnék lenni. 

Karimo: Gábor, gratulálok neked! Aztán tesztelgesd a Raceroom-ot hát ha sok-sok teszt után neked is elnyeri
a tetszésed! Köszönöm, hogy itt voltál, és várunk továbbra is! Helokaa!
Dániel Gábor: Köszönöm, hogy itt lehettem! Szia! 

Márton Balázs
Karimo: Helokaa Balázs. Őrült tempók, rengeteg fejlődés jellemezte az idei szezonodat. De kezdjük ott, hogy
magyar földeken fejeztük be a szezonzárót, ahol sajnos nem tudtál jelen lenni. Merre jártál?
Márton Balázs: Szia Karimo! Hát igen, egyet kell, hogy értsek.. Őrület, ami itt volt, de élveztem minden egyes
pillanatát ennek a bajnokságnak! Gyengén kezdtem, aztán fokozatosan sikerült fejlődni. Igaz néha
balszerencsés futamokkal tűzdelve. Nagyon szerettem volna indulni a szezonzárón, amely egy valós műszaki
hiba miatt meghiúsult!
Karimo: Mi volt a titkod, hogy ennyit fejlődtél, a jó beállítások, vagy ennyire jól érezted az autót?
Márton Balázs: Legfőképp a beállítások úgy gondolom. Ezeknek a megtalálásában is sokat segítettek, akarva
vagy akaratlanul a tapasztaltabb versenytársak. Mikor ez már rendben volt, akkor csak fejben kellett
alkalmazkodnom a szimulátoros vezetési kihívásokhoz. Persze volt még egy kormányváltásom is.
Karimo: Melyek voltak azok a futamok, amikre legszívesebben visszaemlékszel, melyek és kikkel voltak a
legizgalmasabb csatáid, valamint foglald nekem össze röviden a szezonodat?
Márton Balázs: Erőset kérdeztél.  Talán az imolai futamot emelném ki leginkább. Ott sikerült 100%-ot
nyújtanom. Most nem szeretnék külön neveket kiemelni, voltak nagyon jó fair és kevésbé fair csaták. De hát
ilyen ez a versenyzés, szimulátorban az adrenalintól kicsattanó pilóták élet-halál harca!  Biztosan volt
akinek "borsot törtem az orra alá" ! Ezúton szeretnék elnézést kérni az ütközésekért stb.
Karimo: Most hogy vége mind a három bajnokságnak. Jön egy kis pihenő. Te mivel fogod tölteni most a
szabadidőd, amíg nem indulnak az új bajnokságok?
Márton Balázs: Leginkább foci EB nézéssel, meg persze munkával.  Természetesen próbálgatom a
RaceRoom-ot. A nagyobb túrakocsik és DTM mód is bejön. Valamint majdnem megfeledkeztem a gokart
bajnokságról, ott csapatban vagyok érdekelt, jelenleg vezetjük az OAGB-Endurance bajnokságot. 
Karimo: Akkor az FRC sikerek után, bízzunk benne, hogy sikerül a gokartban is helyt állni, és meg tudjátok
nyerni! Balázs, köszönöm, hogy itt voltál, és szakítottál rám egy kis időd ismét. Találkozunk a következő
bajnokságokban, addig viszont kellemes pihenést neked! Helokaa!
Márton Balázs: Köszönöm szépen Karimo! Neked és minden kedves FRC-s tagnak kívánok kellemes nyarat és
pihenést!

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

