
Családias hangulatban készült az EB-re

MARICSEK RACING TEAM – I. SRT Rétság Szlalom, 2013. július 20.

Szőke Ákos – BMW E30

Nem egy megszokott szlalomverseny részesei lehettek az autósport szerelmesei július 20-án. Az I. 
SRT Rétság Szlalomnak a helyi laktanya adott otthont, s összesen 35 induló tette próbára tudását, 
ügyességét az eseményen. Köztük volna a Maricsek Racing Team gymkhana tehetsége, Szőke Ákos 
is, aki ezt a műfajbeli kitérőt felkészülésnek szánta az augusztusi Európa Bajnokságra. 

Szőke  Ákos: Autózni,  kikapcsolódni  mentünk  az  I.  SRT  Rétság  Szlalom  futamra,  ami  egyben  jó 
felkészülés  is  volt  az  augusztusi  Országos-  és  Európa  Bajnokságra.  Rengeteg  régi  ismerőssel 
találkoztam, akiket ez úton is üdvözlök! Jó érzés volt feleleveníteni a régi, együtt töltött versenyzések 
hangulatát!

Az utcai autótól kezdve a gokartig többféle járművel is rajthoz álltak. Összesen 35-en tettük próbára 
magunkat  a  szlalomon,  igazán családias  volt  a  hangulat.  A  futam egy laktanyában zajlott,  ahol  a 
kijelölt pálya szerint négy csarnokba kellett be-, majd pedig kijönni. Többen egy kicsit aggódtak is 
emiatt, hiszen nem lehetett felmérni, mennyire fog csúszni a beton a falak között. Ennek ellenére 
semmi probléma nem volt, csak egy kicsit volt poros a pálya, de mindenki sikeresen teljesítette a 
versenyt.  Ez  az  esemény  lehetőséget  adódott  arra  is,  hogy  néhány  partnerünket,  barátunkat 
megautóztassuk – igaz, vegyes érzelmeket váltottam ki belőlük, de az biztos, hogy mindannyian egy 
életre szóló élménnyel gazdagodtak.

Nagyon jól éreztük magunkat a hétvégén, bár a kisebb problémák most sem kerültek el bennünket. 
Elromlott  a  benzinszintet  mérő óra,  így nem látták,  hogy kifogyóban van az üzemanyag.  A pálya 
közepén azonban már jelentkeztek a gondok, de szerencsére hamar rájöttünk a hiba okára és gyorsan 
orvosolni tudtuk. Öt kört kellett abszolválni, amiből egyet el lehetett dobni. Nem voltunk eredmény-
centrikusak, inkább arra figyeltünk, hogy minél több beállítását kipróbáljuk a BMW-nek és ritmusban 
maradjunk  a  tököli  megmérettetésig.  Nem  akartuk  nagyon  erőltetni  a  gyors  menetelést,  meg 
szerettük volna inkább óvni a BMW-t. Legközelebb az augusztus 10-11-ei hétvégén, Tökölön fogok a 
versenyautó volánja mögé ülni, ahol az OB és az EB bajnoki pontjaiért szállhatok majd harcba.
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