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B
orsay Szabi sosem 
volt ijedős. Évekig 
kaszkadőrként 
dolgozott, 2002-
ben Guinness-

rekordot is felállított, de egy 
idő után megunta, hogy egy 
napig dolgozik, és hármat 
fekszik. 2006-ban abbahagy-
ta az őrültködést, és váltott. 
Valójában nem választott sok-
kal kevésbé adrenalintermelő 
szakmát, ugyanis hozzálátott 
a dragbike-versenyzéshez. 
Vett egy lepattant motort, azt 
építgette, majd egy év múlva 
már be is ruházott egy újabb 
gépbe. Abban az évben meg 
is nyerte a magyar bajnok-
ságot, az Európa-kupán és a 
NitrOlimpián is bekerült a leg-
jobb nyolc közé, ami igen szép 
teljesítmény. Korábban még a 
tizenhat között sem szerepelt 
magyar versenyző, így igen 
büszkék lehetünk Szabira. 
Ha egyébként nem tudnád, 

miről szól a verseny, akkor 
elég annyit tudnod, hogy 
402 métert, vagyis negyed 
mérföldet kell megtenned 
motorral a lehető leggyor-
sabban. Ha van egy tuningolt 
Simpsonod, kezdhetsz gya-
korolni, de gyaníthatóan ver-
senyen még nem érdemes 
indulnod, ugyanis a profik 
egyetlen másodperc alatt szá-
zon vannak, három és fél má-
sodperc után pedig már két-
százon. Ez 3 G-t jelent, vagyis 
a testsúlyod háromszorosát 
érzed a nyeregben. Integetni 
sem érdemes, ugyanis ha 
felemeled a kezed, belekap a 
szél és módosíthatja a pályá-
dat, például a betonfal felé. 
Ilyen sport ez a dragbike, és 
ennek jeles képviselője Szabi. 
Azt mondta, tavaly akadt egy 
kis probléma az olasz sze-
relőkkel, ami végül könnyes 
búcsúval zárult. Azóta némi-
leg helyreállt a rend, és Szabi 

épp most 
készül Angliába, hogy meg-
tekintsen három motort, 
ugyanis komoly tervei vannak 
2011-re. Szeretné végigver-
senyezni az Eb-t, és ehhez 
– a támogatókon kívül – egy 
príma motorra is szükség 
van. Épp ezért nem alszik téli 
álmot, annak ellenére, hogy 
viszonylag kevés lehetősége 
van az edzésre. Egyetlen me-
nekülési útvonala Málta, ahol 
már februárban lehet edzeni 
és versenyezni, addig pedig 
a motorszerzés a program. 
Innen kívánunk Szabinak  
sok sikert! n

Borsay Szabi azon kevés magyarok egyike,  

aki sikeres dragbiker. Nemrég negyedik lett  

a NitrOlympx versenyén, ami komoly siker. 
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Egy jó esernyő és egy 

szemüveg többet véd, 

mint egy bukó


