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Entrevista

Ismael  Rodríguez

Avui, farem una entrevista a l'Ismael, un alumne de
l'INS Lliçà d'Amunt. Va néixer el 3 de  setembre de
1997, actualment fa 4t d'ES0, té quinze anys. 

1. Des de quan et dediques als Karts ? Des que
tenia set anys.

2.  On  vas  competir  la  primera  vegada?  Al
Campionat Social de Lliçà de Vall.

3.  On  competeixes?  Aquest  any  només  al
Campionat  Social de  Lliçà de  Vall, però  altres  anys
he competit  a campionats de Catalunya,  Espanya i
Europa.

4.  Quant  temps  entrenes,  i  on?  Un  cop  a  la
setmana durant 4 hores al kàrting de Lliçà de Vall.

5. Com era el teu primer Kart ?  Doncs estava
adaptat a mi ja que era molt petit i no  hi  arribava
bé. Em van haver de fer un invent als pedals.

6. Quants anys fa que competeixes? Fa 9 anys
que vaig fer la meva primera cursa.

7.  Quantes  carreres  has  guanyat  ?  No ho  sé
exactament, però  he guanyat títols  com com, per
exemple,  el  de Campió  de  Fórmula  Catalunya,
subcampió  i  el  darrer  any  tercer  classificat  del
Campionat de Catalunya.

8.Has tingut algun accident? Sí, el més fort que
he tingut va ser fa uns dos mesos que vaig bolcar i
em vaig fer una ferida a la cama.

9.Quanta velocitat pot agafar el Kart? Depèn el
circuit,  però la  velocitat  màxima que he arribat  a
agafar ha estat de 130-135 km/h.

10. Has anat a algun lloc fora de Catalunya per
competir? Sí,  he  anat  a  Huelva,  Sevilla,  Burgos,
València i  al  campionat  europeu  que  es  corria  a
França.

11.  Per  què  vas  començar  a  competir? Vaig
començar perquè tenia un amic que tenia un kart,
però  que  no  corria  i  de  tant  en  tant  anàvem  a
veure'l i em va agradar i vaig començar a competir.

12. Fas alguna cosa més a part de competir en
Kart?  Sí, jugo a l'equip de futbol de  Lliçà d'Amunt
on precisament aquest any hem guanyat la lliga.

13.  Quants  diners  costa  tenir  un  Kart  i
mantenir-lo  ?  Comprar  un  kart  nou  costa  uns
3000€, però per  mantenir-ho s'han de  gastar  uns
300 euros al mes aproximadament.
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