WDC Fiesta 4.Futam Hungaroring

Gombár Gábor

Karimo: Szia, Gábor! Időmérőről mesélj nekem picit. Elég jól sikerült, ahogy figyeltelek,
valamint mennyit sikerült gyakorolnod?
Gombár Gábor: Nem gyakoroltam sokat, szerintem fél órát mentem előtte. Könnyen ment a
hangolódás, mert a Hungaroringet mindenki jól ismeri.
Karimo: Ahhoz képest elég jó időket sikerült menned. A rajtot a 2. kockáról kezdhetted.
Röviden mesélj nekem egy kicsit, hogy sikerült a futamod, voltak-e emlékezetes pillanatok?
Gombár Gábor: A rajtot jól kaptam el, az első helyezet beragadt és egyből át tudtam venni a
vezetést. A verseny jól alakult úgy a 2. körig, amikor a 3. helyről érkező a célegyenes végen
belém jött és az autó jobb hátulja komoly sérüléseket szenvedett. Utána visszaestem a
gyengélkedő autó miatt a 7. helyre majd szépen lassan elkezdtem a felzárkózást. A box
kiállások előtt már a dobogó 2. helyért küzdöttünk 3an 4en, es Lukács Adámmal szinte
egyszerre estünk be a boxba egymás mellett. A kiállással minden rendben ment, de idő nem
volt a kocsi javítására így a gyengélkedő autóval vágtam neki a futam végi csatáknak. Több
oda-vissza előzés után 15perccel a vége előtt sikerült visszajönnöm a 2. Helyre es próbáltam
kicsit ellépni, ami pár kör után sikerült és a végén megnyugtató előnnyel egy elég
eseménydús versenyen az erősen serült autóval sikerült beérnem a 2. helyre. Örülök ennek a
helynek, dobogóra vártam magam, reménykedtem egy kicsit simább versenyben de néha
ilyen is kell.

Karimo: Akkor mondhatni egy szerencsés napot zártál, így is hogy nem sokat gyakoroltál.
Szerintem ez a 2. hely nagyon szép, hiszen tudjuk a Rátkait első kerekes autóval meg fogni,
nem esélytelen, de elég nehéz.
Gombár Gábor: Rátkai Janit is meglehet verni, volt mar olyan is. Ebben a módban nagyon
otthon érzi magát és több éves tapasztalattal rendelkezik. Én új vagyok és minden
versennyel próbálok minél több tapasztalatot gyűjteni és örülök, ha az elsőkkel küzdhetek
Karimo: Akkor ez úton is szeretnék neked gratulálni a szép eredményhez. Legközelebb július
28-29. én találkozunk a GP3 és a Rallycross versenyen. Ott is hasonló eredményeket kívánok,
és kicsit több gyakorlást!
Gombár Gábor: Köszönöm szépen! Rajta leszek, hogy minél jobb eredményekkel zárhassam
a következő futamokat is!

Rátkai János

Karimo: Szia, Jani! Időmérőt simán nyerted. Sokat gyakoroltál a versenyre, vagy spontán jött
ez a futam neked?
Rátkai János: Ha jól emlékszem úgy az időmérő előtt 10 perccel csatlakoztam a szerverre.
Nem teszteltem előtte egy kört sem. Jól ismerem az autót, a pályát és bíztam benne, hogy
elég lesz majd pár kör, hogy TOP időt fussak. Tegnap jutott eszembe hogy ma verseny van,
de a hétvégi elfoglaltságok miatt időmérő előtt tudtam leülni, játszani.
Karimo: Akkor mondhatni a rutin, és az évek meg hozták a jó időket. Versenyről mesélj
nekem picit, belülről milyen volt meg élni? Bár itt is elég nagy fölénnyel nyertél, és nem
igazán veszélyeztetett senki téged.
Rátkai János: Sok mindent nem tudok a versenyről mesélni. Kicsit unalmas volt bár az első
pár kör szerencsére izgalmasra sikeredett. Kigyulladtak a lámpák és az 5. lámpa nem zöld
volt, hanem piros. Nos, kiderült ez volt a rajt jel így Császár és Gombár lerajtolt. Így futam
elején volt egy kis izgalom, de összességébe nézve nem volt rossz futam. sajnos kevesen

voltunk, de mögöttem a fiúk szépen elcsatázgattak. Kiépítettem egy szép kis előnyt és onnan
már simán behoztam az autót.
Karimo: Igen, hátul voltak nagy csaták, amit kemény harc után a Gombár nyert. Hát
gratulálok neked János. Remélem a következő versenyen is találkozunk, és hasonló szép
eredményeket érsz el, mint most, remélhetőleg majd tudsz gyakorolni is előtte. További szép
napot neked!
Rátkai János: Köszönöm szépen, gratulálok mindenkinek, sziasztok!

Dániel Gábor

Karimo: Szia, Gábor! Időmérőd hogy sikerült? Bár most nem voltunk valami sokan.
Dániel Gábor: az időmérő elég rosszul jött össze, mert hibáztam a gyors körömön sajnos.
Karimo: A verseny alighanem elég simán zajlott le, bár voltak apróbb koccanások a rajt után.
Te érzékeltél ebből valamit?
Dániel Gábor: igen voltak kis koccanások, de nekem nem volt nagy szerencsére.
Karimo: Akkor te elkerülted hála istennek. versenyről mesélj nekem picit, hányadikként értél
célba, és milyen izgalmakkal telt?
Dániel Gábor: a verseny elég érdekesen kezdődött a számomra, mert nekem nincs
tapasztalatom az elsőkerekes autókban. Az elején kicsit furcsa volt, de kezdtem ráérezni,
főleg amikor csatáztam. Ment is egy darabig, csak sajnos valami gond volt a gépemmel, mert
lerakott az asztalra. Addig tartott számomra a verseny.
Karimo: Tehát akkor ez a versenyed eldobós. Nem igazán volt akkor ez szerencsés számodra.
nagyon sajnálom. Gondolom, nem így tervezted. Sokat gyakoroltál?

Dániel Gábor: Hát nem így terveztem sajnos, de hát ez a technikai sport, benne van ez is
sajnos. Nem volt sok időm gyakorolni, de a következő futamra jobban fel fogok készülni.
Karimo: Reménykedjünk a legjobbakban akkor a következő futamon! Kevesebb malőrrel.
Köszönöm szépen hogy itt voltál. Szia, Gábor!
Dániel Gábor: Én köszönöm! Gratulálok mindenkinek! Hamarosan találkozunk! Szia Karimo!
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