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Császár Krisztán „Csaszi”
Karimo: Szia Csaszi! Elég izgalmas futamon vagyunk ismét túl. Időmérőd hogy sikerült?
Császár Krisztián: Utolsó lettem, mivel nem voltam jelen. A gyerekkel fociztunk és
elfelejtettem a versenyt, a feleségem szólt.  Így 15-ik helyről rajtoltam.
Karimo: Szóval akkor a gyermekkel is nyomtál egy versenyt előtte. Azért a futamod nem lett
olyan rossz, 7. helyen értél célba. Voltak nagy csatáid. Mesélj picit a futamról.
Császár Krisztián: A verseny viszonylag jól sikerült, az első féktávon nagy volt a káosz, de kis
sérüléssel sikerült megúsznom. A következő körökben Lukács Lacival próbáltam tartani a
lépést, pár kör elteltével hibázott így sikerült elmennem. Majd szép lassan jöttem felfelé,
tankolás után 7-ik helyen voltam, ha jól emlékszem Tecsa, és Rapus után kb. 12mp-el. Nem is
tudtam nagyon faragni belőle. De a végére csatáztak így utolértem őket, majd voltam 5-ik is,
ami meg is maradt volna, ha 1 körrel hamarabb vége a versenynek, de üzemanyag hiányában
még 1x meg kellett látogatnom a boxot, így 7-ik lettem.
Karimo: Gratulálok neked! Az biztos, most is izgalmas futam volt. Nagyon sok előzéssel.
Bajnokságban 9. helyen vagy most. Mi a célkitűzés?
Császár Krisztián: A célom, hogy jól érezzem magam, és próbáljak figyelni a többiekre. Azért
nem baj ha tudok még javítani a pozíciómon. 
Karimo: Elég szoros a bajnokság, de bízunk benned és az autódban, hogy sikerült még
előrébb jönnöd! Krisztián köszönöm, hogy itt voltál! További szép estét neked!
Császár Krisztián: Én is köszönöm neked, hogy foglalkozol velünk! Neked is szép estét!
Karimo: Ez természetes! Ha valakinek nincs hangulata írni, akkor is kicsikarok mindenkiből
pár szót!  Szia!

Gászler Krisztián „KisGaszi”
Karimo: Szia KisGaszi! Új pilóta vagy. Elindultál az első Fiesta Cup versenyeden. Gyakorlás
illetve időmérőd hogy alakult?
KisGaszi: Nagyon tetszett! Bár csak 2 napja próbálgatom az rFactor játékot és kimondottam
a RallyCross versenyre jöttem, ebbe is belekóstoltam egy kicsit. Szimpatikus és segítőkész
játékosok vannak. Első időmérőmön a 9. helyet sikerült megszereznem.
Karimo: Kigyulladtak a zöld lámpák. Rajtod hogy sikerült, illetve mesélj nekem a futamodról,
elég nagyokat csatáztál?
KisGaszi: A rajtom jól sikerült, egy játékos kicsit fel is tartott így kicsit visszavettem a gázból,
nehogy első futamomon galibát okozzak. Erre az első komoly jobbos kanyarban kívülre
helyezkedtem, majd hatalmas pofont kapva kiestem a füves részre, ekkor, ha jól emlékszek
10. helyre estem vissza. Saját kis tempómban utolértem egy kisebb csoportot, ahol
előrejutottam a 7. helyig. A gumikopással akadtak gondjaim és a boxkiállás is új volt még
nekem. A kerékcsere után a 9. pozícióba érkeztem, amelyet a verseny végéig sikerült is
megőriznem. Nagy csatában voltam Tóth Károly pilótával, akivel sportszerű csatákat vívtunk.
Az eredményem nem rossz, a verseny nagyon tetszett, ha tehetem legközelebb is indulni
fogok!
Karimo: Gratulálok neked az eredményhez, első versenynek remek volt. Hamarosan
kezdődik a Rallycross bajnokság. Indulsz itt is, valamint mik az elvárások?
KisGaszi: Köszönöm szépen!
Igen, indulok a Rallycross-ban is. Az elvárásom a jó szórakozás, a baráti közösség tagjává
válás és a jó hangulat. Tempóban egyelőre lehetetlen felvenni a többéves rutinnal
rendelkező pilótákat, mivel ott mindenki saját magának állítja be az autót! Remélem, jó kis
csaták lesznek. Ja és AutoCross mindenek felett! 

Karimo: Én kívánom neked, hogy jó helyezést érj majd el. Ami biztos, egy nagyon remek
ligába csöppentél bele, remek emberekkel, remek versenyekkel! Tehát várunk szeretettel
téged is, illetve a Gaszit is. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk az első RC versenyen
hamarosan! 
KisGaszi: Béke és szeretet!  Köszi Karimo!

Gombár Gábor „Gombi”
Karimo: Szia, Gombi! Betoppantunk Mills-be. Egy remek pályára. Időmérő most nem a
legjobban sikerült neked, elég szorosak voltak az idők. Tudtál volna többet, vagy most
beérted ezzel a helyezéssel?
Gombár Gábor: Sziasztok! Igen megérkeztünk a 8. futamra. Az előző futamon történt
technika hiba miatt ahol az élről kényszerültem kiállni kicsit össze kellett szednem magam a
mai futamra. Sajnos idő hiányában csak a verseny napján sikerült nekiállnom a
felkészülésnek. A próbakörök jól sikerültek, és a mezőny elejébe vártam magam az
időmérőn. A kvalifikáció első 5 percében sikerül is egy jól összerakott teli tankos körrel a
pillanatnyi első pozíciót megszereznem és próbáltam körözgetni. Aztán szépen lassan jöttek
a többiek és kezdtem visszaesni. Gondoltam nem baj majd a végén könnyebb autóval futok
egy jó kört, de ez most nem jött össze. Sajnos 5. lettem, de ha azt nézzük az első 5 hely 1,5
tizeden belül volt, de őszintén első sorra vágytam.
Karimo: Gombikám, nem lehet mindig elsőnek lenni! Szerintem ez is szép eredmény. Viszont
a versenyen nagyon jól végződött. Egy rossz futam után, sikeres első hely ismét. Mesélj
nekem, mivel voltak nagy csaták.
Gombár Gábor: Igen a verseny szerencsére jobban alakult. A versenyeken mindig jobban
érzem magam, átlagtempóban és gumikímélésben otthonosabban mozgok. Az 5. helyről
kicsit fogcsikorgatva indultam el remélve hogy nem a daráló közepén találom magam.

Sikerült tesztelni egy jó rajtprogramot a verseny előtt és úgy néz ki jól is működött. A futam
elején 4 majd egy körrel később sikerült feljönnöm a 3. helyre. Utána jött a vonatozás. A
pontverseny éllovasaként óvatosan próbáltam menni, főleg egy nullás futam után.
Gondoltam még egy nem fér bele, úgyhogy nem vállaltam felesleges kockázatot. A futam
egyharmadánál aláírtam volna a 3. helyet. Az elején Srankó és Dalanics vérre menő harcot
vívtak és szépen próbáltam tartani őket úgy, hogy ne kerüljek veszélybe. A boksz kiállásoknál
gondoltam megpróbálkozok egy elé vágással, de újra összeállt a vonat és megint a 3. helyen
találtam magam. Aztán az első két helyen ismét csatáztak a fiúk és Srankó hibáját
kihasználva feljöttem a 2. helyre és vérszemet kapva elkezdtem támadni Dalát és pár kör
múlva meg is tudtam előzni. Utána próbáltam leszakítani, de keményen jött mögöttem és
oda-vissza adtuk egymásnak a tizedeket. Sajnos a lekörözéseknél lemaradt és utána közel
20mp-es előnyömet szép óvatos vezetéssel próbáltam megtartani- Ez sikerült és idei 3.
győzelmemet szereztem meg, ami nagyon jókor jött és nagyon örülök neki. 
Karimo: Bajnokságban eléggé elhúztál. Most már marad az óvatos tempó erre a 2 versenyre?
Gombár Gábor: Mindenféleképpen megfontoltan fogok közlekedni a pályán.  Nem, lassan
mert ha bekeveredek a középmezőny csatáiba az nagyobb kockázat. De mindenféleképpen
nem erőltetem a merész kontaktokat a pályán. Szeretném a Rallycross bajnoki címem mellé
megnyerni a WDC Fiesta kupát és akkor elmondhatom, hogy egy eredményes újonc évet
zártam a Fool Racing Crew Ligában . 
Karimo: Ilyen előnnyel biztos sikerülni fog. Én szurkolok neked! Lassan kezdődik a Rallycross
Supercars is. Itt milyen cél lebeg előtted?
Gombár Gábor: Az előző szezon bajnoki címe után az ismétlésnek örülnék a legjobban. De
azért nem jöhet mindig minden össze, úgyhogy a tisztes helytállás tűzöm ki célnak az év
elején aztán majd a vége felé már tudok mondani valami konkrétabbat.
Karimo: Az biztos, kemény, izgalmas futamok várhatók. Remek, rutinos pilótákkal!
Köszönöm, hogy itt voltál Gombi! Találkozunk az RC pályán legközelebb!
Gombár Gábor: Én köszönöm! Jó versenyzést mindenkinek! Sziasztok!

Srankó Zsolt „Sranyesz”
Karimo: Szia, Zsolti! Voltunk Mills-be is! Mesélj nekem időmérőd hogy alakult, mivel most
eljött sok jó pilóta. Valamint mennyit tudtál gyakorolni erre a futamra
Srankó Zsolt: Szia. Szerencsére elhárultak a technikai problémák, így sikerült indulni. A
gyakorlás az sajna nem volt túl sok, csak annyi, amit a serveren tudtam menni. Már rég
ültem a fityóba, ezért újra meg kellet szoknom az autót, de az elvárásaimnak megfelelően
sikerült az időmérő.
Karimo: Nagyon izgalmas volt a verseny is. Első méterekben volt pár koccanás is, ebből
éreztél valamit, vagy elkerülted?
Srankó Zsolt: Szerencsére elég jól elkaptam a rajtot, így csak előre kellett néznem, és a
lehető leg pontosabban vezetni és minél nagyobb előnyt szerezni még az első körökben,
kihasználva a mögöttem lévők csatáit.
Karimo: Sikerült dobogó 3. helyre felállnod. Futamodról mesélj nekem picit, milyen volt
belülről neked?
Srankó Zsolt: Nagyon izgalmas volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól megy majd. Igaz,
hogy volt egy kis pofozkodás Janival, de szerencsére mind ketten csak kisebb időveszteséget
szenvedtünk, de nagyobb kárt nem. Sajna a kevés gyakorlás megbosszulta magát és
sikeresen elmelegítettem a gumikat, így fokozatosan lassabb köröket tudtam menni. A futam
utolsó harmadában már be kellett sajnos iktatnom egy nagyon lassú hűtő kört, így Tecsa is
rám esett, de sikerült még kisajtolnom a gumikból annyit, hogy megvédjem a pozícióm.
Karimo: Nagyon szép eredmény ez is! Hiszen volt sok jó pilóta most megint. Bajnokságban a
közép mezőnyben vagy a 13. helyen. Mik a célok? Már csak 2 futam van hátra, mondhatni
három, mivel az utolsó dupla pontos.
Srankó Zsolt: Remek pilóták, kitűnő pályák. Sajna már nagy tervek nincsenek, hiszen sok
futam elúszott a bajnokságban számomra. Most csak arra koncentrálunk, hogy a csapat

minél jobb helyen végezzen és a hátralévő futamokon, ha a technika is úgy akarja, akkor
minél több pontot gyűjtsünk.
Karimo: Én kívánom nektek, hogy sikerüljön!  Kezdődik lassan a Rallycross Supercars
bajnokság. Itt esetleg kipróbálod magad, vagy a te szíved az aszfalt felé húz?
Srankó Zsolt: Köszönöm. Rallycross. Hát igen. Fogós kérdés. Jó pár éve még a rally lett volna
számomra az ideális verseny, de mára inkább a pontosabb, íveken és aszfalton való száguldás
az, amire ráhangolódtam. Mentem néhány kört az autókkal, és mondhatom nagyon
élvezetes kis paripák. De a versenyeken nem fogok indulni.
Karimo: Nagyon kár, mert nagyon jó pilóták gyűlnek itt is össze, és jó lenne, ha több FRC tag
jönne. Na meg elkelne a jó setup is.   Zsolti, köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a
dobogóhoz!
Srankó Zsolt: Köszönöm szépen. Nem kell aggódnod. Ha jól látom, megy ez a mód neked
nagyon. 
Karimo: Hát próbálkozunk! Reméljük hasonló sikerekkel, mint a S1600-ban. 
Srankó Zsolt: Reméljük. Talán még jobban is.
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