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Rapai Zoltán
Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam
lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár mögötted Karimo.
Messze volt a Gombár?
Rapus: Nem, ha jól emlékszem 53 ezred volt a különbség. Nem is gondoltam volna, hogy az
élmezőnybe fogom találni magam, de szerencsére a mérnökeim hasznos tanácsokkal láttak
el a szabadedzésen. Szerencsére ez nem F1 
Karimo: Nagyon szoros volt ez biztos. Mérnökeid elég jó tanácsokat adtak akkor. Majd
elmeséled nekünk a titkot. :D Elrajtolt a mezőny. Nagyon egybe voltak a pilóták. Viszont
Gombárnak technikai problémája akadt. Így hamar az élre tudtál állni. Mesélj nekem milyen
volt belülről neked ez a futam.
Rapus: Már a második körtől vezettem a futamot, nagyon sajnálom Gombit, a korai kiesés
miatt, mert biztos jót csatáztunk volna az első helyért, de ilyen a technikai sport. Nos, a
futam eleje könnyebb volt, hisz a gumispórolás mellett tudtam hozni az időket. A box
kiállásom sima volt, Huszár Miki jött szorosan a nyomomban. A kiállás után szépen utolért és
nyomás alá helyezett rendesen. Az utolsó 10-12 kör nagyon kemény volt, de végig figyeltünk
egymásra az adok-kapok közben. Ki is fáradtam rendesen!
Karimo: Igen az látszott, hogy keményen csatáztatok, és elég korrektek voltatok. Bár figyelni
kellett hátra is nektek, mert közeledett hozzátok a Karimo is.  Végül sajnos a Mikinek is
problémája akadt a végére.
Rapus: Igen, láttam, hogy az utolsó kör közepén leszakad rólam és szép lassan le is marad.
Őszintén fellélegeztem egy kicsit, mert nem szerettem volna az utolsó métereken elbukni a
futamot. Karimo szerencsére még messze volt tőlem, de ki tudja, ha még van egy pár kör. A
gumik a végét járták, de szerencsére rendben hazahoztam a gépet.
Karimo: A bajnokságban át vetted a 2. helyet Rátkaitól. Kőkeményen harcolni fogsz a dobogó
legfelső fokáért? Gombár és közötted 36 pont van.

Rapus: Természetesen, ez lesz a cél, reálisan nézve, nem lesz könnyű dolgom, mert Gombi
egy nagyszerű pilóta, aki rendesen feladja majd a leckét a következő futamokon. Nagyon
fontos volt számomra ez a mostani futam győzelem, és az már csak hab a tortán, hogy ilyen
sokat tudtam hozni az éllovason.
Karimo: Én kívánom nektek, hogy nagyon jókat csatázzatok a bajnoki címért. De még van 3
futam. Bármi lehet. :) Rapus, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a
futamgyőzelmedhez. Hasonló szép eredményeket kívánok neked még, az utolsó futamokra.
Remélem, készíthetek veled utolsó versenyen egy riportot, mint Fiesta Bajnok! :D Szép estét
neked!
Rapus: Köszönöm, remélem így lesz, neked is szép estét!

Heringei Mihály

Karimo: Szia, Misi! Megjöttünk Mid Ohio-ba. Bár nem sokan. Időmérő nem alakult a
legjobban számodra. Betudható ez, hogy nem sokat tudtál tesztelni?
Heringei Mihály: Szia Karimo! A pálya, ismerős volt, de ezzel az autóval nem sokat mentem
rajta az igaz.
Karimo: Viszont a futamon a 8. helyen sikerült célba érned. Mesélj nekem picit a futamról,
volt-e izgalmas pillanatod, valamint az autód hogy bírta ezt a hosszú futamot. Gumik, esetleg
autódon volt-e sérülés?
Heringei Mihály: A verseny tényleg jól sikerült, nem is számítottam rá. A rajtnál kicsit
elaludtam, ahogy szoktam, de később megtaláltam a ritmust és a kocsi is barátságosan
viselkedett. Voltak izgalmas pillanatok, pl Dala valahol rontott, visszaesett és egy darabig
mögöttem tudtam tartani, de hát gyorsabb volt. A box kiállást is elszúrtam egy picit,

túlmentem és tolatni kellett, a végén pont ez az egy másodperc hiányzott Tóth Gergővel
szemben. A végén őt utol értem, de jól védekezett.
Karimo: Jelenleg a 15. helyen állsz a bajnokságban. Elég szorosak a pontok. Lesz még 3
futam. Mik a célok a helyezések alapján, hova várod magad?
Heringei Mihály: Ezen nem szoktam gondolkodni, mivel nem tartozom az élmezőnyhöz, nem
sok beleszólásom van a dobogós helyezésekbe. A célom ebben a bajnokságban is és a GTben is, hogy jól érezzem magam, jót versenyezzünk, sportszerűen játszunk. Eddig még meg is
kaptam, mert ez egy jó TÁRSASÁG!
Karimo: Így van. Nagyon jól össze szokott társaság. Izgalmas versenyekkel! Én kívánom
neked, hogy következő versenyen picit előrébb legyél, és a bajnokságban több pontot
szerezz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szakítottál rám egy kis időt! További
szép estét neked!
Heringei Mihály: Én is köszönöm! Szia Karimo! Szép estét!

Tóth Károly „KarimoThai”

Üdv mindenkinek! Csicsergek én is egy kis mondókát most.  2014 Mid Ohio. Ezt a pályát
emlékezetesen hagyom most el. Lejöttünk verseny előtt egy nappal, hogy teszteljük a vasat.
Már a tesztek alatt sejtettük, hogy ott lehetünk az élmezőnybe. Lefeküdtünk pihenni kicsit,
eljött a másnap este. Egy remek időmérővel villantottam. Sikerült mennem egy 3. időt.
Előttem Gombár, és Rapus. Jött a rajt. Nem jól kaptam el sajnos, így elmentek mellettem
vagy 4 en. Lökdösődés is volt, de nem volt vészes. Szerencsére pár kanyarra rá, már a 4.
helyen találtam magam. Utána sajnos Gombár barátunknak problémája akadt. Így

magabiztosan mentem a cél felé. ( Dobogó ) Nagyon kemény csatákat vívtunk. Végh
Attilával, Kocsi Viktorral. Nagyon közel voltak, de hála istennek vissza tudtam őket szorítani.
Boksz kiállásom remekül sikerült, vissza tudtam jönni a 3. helyre. Utolsó kör utolsó méterek.
Sajnos Huszár Mikinek is gondjai akadtak, így el tudtam menni mellette. Ilyen még nem
történt velem, a dobogó 2. fokára állhattam fel. Aminek nagyon örültem. Most kivételesen
semmi problémám nem volt. Tudtam autózni a saját időmet. Bajnokságban a 6. helyen
vagyok. Előttem a Rátkai, Keller, Huszár. Célom a dobogó 3. foka. Amiért nagyon fogok
küzdeni. Mert úgy gondolom, elérhető számomra még. Szóval RESZKESS aki előttem van! 
 3 futam van még hátra. Semmi sem lehetetlen! Bízok magamban, az autóban, na és
persze a csapatomban is. Gratulálok mindenkinek! Nagyon jó verseny volt, bár sok jó pilóta
nem jött el! Remélhetőleg következő versenyre meg érkeznek! Szép estét mindenkinek!
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