Dragbike Sportszakmai beszámoló
A dragbike szakág számára 2011-es év sikeresnek volt mondható. Ennek a sikernek az alapját
mindenképpen a kunmadarasi Dragbike Európa bajnoki futamhoz köthetjük, hiszen a
magyar bajnokság megerősödésével céljainkat már a nemzetközi színtéren való
megmérettetéshez szabtuk. A májusi kunmadarasi EB futamon Varga Sándor Csaba a
Funnybike kategóriában bekerült az elődöntőbe, s ha azt nézzük, hogy 7 ország versenyzői
vetélkedtek ebben a kategóriában és 16-os táblát kellett rendezni, akkor ez nagyon szép
eredménynek mondható. Ezen a versenyen Superstreet kategóriában szívó motorral Lencsés
Donát Dániel ott tudott lenni a nála 300 lóerővel nagyobb teljesítményű gépekkel rendelkező
versenyzők mellett, s versenyzési stílusával több komoly csapat elismerését is kivívta.
Prostock kategóriában 4 versenyzőnk is kvalifikálta magát erre a futamra, így ennyi magyar
versenyző még soha nem volt részese Európa bajnoki futamnak mint ebben az évben.
Matusik Andi, Papp László teljesítménye kiemelkedő volt a nemzetközi mezőnyben és ne
felejtsük el azt sem hogy Jesper Thiel –későbbi Európa bajnok- magyar-dán csapattagként
7.08 másodperces kiváló pályacsúcsot állított fel, ami Európa-szerte szenzációsnak
mondható.
Országos bajnoki kategóriáinkban és más kategóriánkban sem mondható visszalépés, de
látszik a gazdasági helyzet recessziót kiváltó hatása, hiszen nem minden futamra mentek el a
versenyzők, így az év végi bajnokság értékelése nehézkessé vált. A sportág számára 2012 a
túlélés éve lesz, nagyon sok public versenyzőre számítunk, s a fontos az lesz, hogy a
versenyek iránt megtartsuk az érdeklődést, mert ez képezi majd alapját a 2013-as év előre
lépésének.
Kimondottan sajnálatos az a tény, hogy elveszítettük az EB rendezési jogát, mivel az Állam
nem tudta garantálni azt a támogatást, amit az elmúlt 3 évben, viszont megkaptuk a
Superstreet Európa Kupa rendezésének jogát, ami a nemzetközi versenyek vérkeringésében
tartja hazánkat és Kunmadarast. Mindenképpen lépéseket kéne tenni annak érdekében, hogy
a nehezen megszerzett Európa Bajnoki rendezési lehetőséget 2013-ra vissza tudjuk szerezni,
hiszen turisztikai szempontból a Tisza-tó és az ország egészére nézve kiemelt jelentőségű
eseményről kényszerültünk lemondani Állami érdektelenség miatt.
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