
Semmi sem a régi…

MARICSEK RACING TEAM – Országos Amatőr Szlalom Bajnokság, Budapest, Műegyetem Rakpart, 
2013. április 21.

Szőke Ákos – BMW E30

Ez  a  verseny  sem  arról  szólt,  amiről  kellett  volna  –  vonta  le  a  következtetést  Szőke  Ákos.  A 
Maricsek  Racing  Team  gymkhana  versenyzője  az  éles  pontvadászat  után  az  Országos  Szlalom 
Bajnokság vendégeként szerette volna szórakoztatni a kilátogató érdeklődőket. Ez azonban sajnos 
most sem sikerült.  Az április  21-ei,  Műegyetem Rakparton megrendezett futamnak hamar vége 
szakadt  egy  baleset  miatt,  emellett  néhány  kellemetlenséggel  is  szembesülnie  kellett  az  ifjú 
tehetségnek.

Szőke Ákos: Szerettük volna levezetni a feszültséget a balul sikerült első, éles versenyünk után, és 
kizökkeni a munkával teli hétköznapokból. Csak szórakozni indultunk, hogy ne csak magunknak, de a 
nézőknek is élményt nyújtsunk. Ez így is történt, bár igaz, rövidre sikeredett a „buli”. A 3. körben egy 
VW Golf neki ment egy betonkordonnak, a szervezők pedig rögtön félbeszakították a rendezvényt. 
Ennek  értelmében mi  az  utolsó  körünket  már  nem is  tudtuk  teljesíteni.  Erre  elég  csúnyán  rá  is 
faragtunk, hiszen a 2.  hely helyett a 15.  pozícióban végeztünk.  Az ilyen típusú versenyeknél  az a 
szabály, hogy háromból csak a két legjobb idődet értékelik – értelemszerűen az első kört ilyenkor 
mindenki a pályavezetés feltérképezésével tölti.  Nekünk ebben az esetben már a tanulási fázis  is 
beleszámított az értékelésbe, ezért most is csalódottsággal a szívemben tértem haza.

Igaz, hogy nem az eredményért mentünk, de az igazi autózás élménye akkor is hiányzott számomra. 
Több  mint  100  induló  volt,  fergeteges  lehetett  volna  a  hangulat,  de  úgy  érzem,  nem volt  kellő 
körültekintéssel  megszervezni  a  „szlalomparty”.  Rengeteget  kellett  várakozni,  össze-vissza,  nem 
sorrendben  mentek  fel  a  pályára  az  autók,  így  követhetetlen  volt  az  egész  rendezvény.  Nagy 
felháborodást  keltett  az  az  eset  is,  mikor  egyik  versenyzőtársam  megtáncoltatta  a  kocsiját  az 
akadályok  között,  füstöltek  a  kerekek,  csinálta  a  show  –  emiatt  pedig  a  szervezők  kizárták  a 
versenyből. Pedig pont ez az, amire az emberek is kíváncsiak: fürtökben lógtak a produkciója alatt az 
emberek a kerítéseken, a régi jó hangulat lepte el a Rakpartot.

A kellemetlenségek miatt a rendezvény nem azt az élményt nyújtotta, mint amit vártunk volna tőle. 
Bízom benne, hogy május 1-jén, Taszáron, majd minden lemaradásunkat pótolhatjuk.
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