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KOKO motorsport
ALAKULT: 1996
.
ALAPÍTÓ: Kovács László, (becenevén Nagy Koko), a hatvanas-hetvenes évek kiváló
raliversenyzője, többszörös magyar bajnok, visszavonulása után előbb, (1980-tól) az
„örökös bajnok” Ranga Lászlót versenyeztető Marlboro Rallye Team-et irányította,
amely vezetésével 7 országos bajnoki címet szerzett.
Miután megvált a sikeres szakosztálytól, önálló csapatot szervezett, hogy fiatal,
tehetséges versenyzőkkel is bizonyítsa módszerének helyességét.
Ez az új csapat lett a KOKO MOTORSPORT, amely a NISSAN versenytechnikára
épült. A sikerek láttán a Nissan Motorsport Europe Ltd. 1999-ben kinevezte a KOKO
MOTORSPORTOT a Nissan hivatalos Kelet-európai képviseletének, és biztosította
számára a Nissan Motorsport top technikáját.
A Nissan versenyautói és technikája 4 magyar bajnoki győzelemhez segítette a
KOKO MOTORSPORTOT.
Ezeknek az eredményeknek, valamint a meglévő szakmai, technikai háttérnek, és
szellemi kapacitásnak a birtokában döntöttek úgy, hogy a csapat tulajdonos fiának,
Kovács Krisztiánnak versenyzői korba érésével váltanak: a rali helyett előbb a
motorkerékpár, majd az új sporteszköz megjelenésével szinte azonnal a QUAD-lett a
csapat sporteszköze.

VERSENYZŐ: Kovács Krisztián (született: 1984.05.13.)
6 éve motorozik, és 12 éves kora óta a quad-ot is mesterien irányítja.

2006-ben a magyar superquad abszolút bajnok

Technika: HONDA TRX 450R verseny quad
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Kovács Krisztián
(interjú)

Huszonegy éves,187 centiméter magas, 73 kilogramm, és 43-as lábakon áll, szinte pontosan megfelel
annak a férfiideálnak, amelyet a western-regények úgy írnak le mindjárt az első oldalakon, hogy”…hat
láb magas, ötven font súlyú…”, fiatalkori érdeklődése azonban messze esik a revolverhősökétől, s a
nehézfiúkétól.
Általános iskoláit ugyanis a Stromfeld Aurél általános iskolában végezte, mégpedig rajz tagozaton!
Tehetsége révén került oda, rajztehetségét pedig, vélhetően apai nagyapjától örökölte, aki bronzöntő,
galvanizáló, mester volt, amely szakmához elengedhetetlen volt bizonyos művészi érzék.
Krisztián általános iskolás korában gyermekrajz versenyeket nyert: rajzai Japánból, az Egyesült
Államokból és más országokból is kiállítási díjakat hoztak haza. Ekkor még úgy látszott, hogy
Krisztián sorsa eldőlt: a művészetek ragadják majd el.
Nem így történt.
Nyolc éves korában elkezdett cselgáncsozni, és ez a szerelem eltartott kilenc teljes évig. Közben
elvégezte a középiskoláit, angol nyelvből megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, és érdeklődése
egyrészt a küzdősportok, másrészt, apja nyomán, és ez érthető, a motorsportok felé fordult.
- A rajzolással végleg felhagytál?
- Ma már, talán azt mondhatom, igen. De ez csak kényszerből alakult így. Ha rajtam múlik, én
divattervező szerettem volna lenni, és két évvel ezelőtt egy fél évet San Francisco-ban, az Egyesült
Államokban jártam is a megfelelő szakiskolába. A rendkívül magas tandíjat azonban hosszú távon nem
tudtuk vállalni, s így hazajöttem…
- A cselgáncs?
- Nagyon szeretek küzdeni, szeretem legyőzni az előttem álló akadályokat, és ma is szeretem a
cselgáncsot, a keménységéért, a szellemiségéért egyaránt. De amikor tizenöt és tizenhat éves korom
között egyetlen év alatt harminc (!) centimétert nőttem, orvosi tanácsra fel kellett vele hagynom,
legalábbis egy időre…
- Közben már ott volt a motor.
- Minden ami berreg és elég gyors. A kétkerekű Supermoto, a háromkerekű, majd a négykerekű motor,
a Quad. Amelybe teljesen beleszerettem. És a vízen természetesen a jet-ski, havon pedig a
snowboard…
- A bukás, ezeknek a sportoknak a nyilvánvaló életveszélye nem rettent el?
- Nem. Én hiszek abban, hogy megfelelő felkészüléssel, komoly odafigyeléssel ezek a sportágak ha
nem is teljesen veszélytelenek, de vállalhatók. Én legalábbis nem tudom elképzelni az életemet
mondjuk a quad nélkül. Tökéletesen kielégíti a küzdés, a küzdelem iránti igényemet. Az ellenfelekkel,
s a terep adta nehézségekkel.
Most a Szent István Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémiájára jár, az összesen négy évből
kettő még hátra van a számára. És a rajz, a rajzolásnak sincs talán még vége…..
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Jelenlegi támogatóink:
Shell Hungary
Honda Hungary
Akzo Nobel Sikkens
Fox Racing
Melléjük keresünk további támogatókat, hogy a 2007. évi bajnokságban egy
erősebb versenygéppel, és jobb feltételekkel tudjunk részt venni. A segítség lehet
anyagi, szellemi, tárgyi, egyszóval minden, ami sikerünket elősegítheti.
Nevezetesen:
Egyszeri összegű pénzbeli támogatás
Technikai jellegű támogatás
Gumitámogatás
A támogatásért cserébe a KOKO MOTORSPORT mindazokat a szolgáltatásokat
nyújtja, amelyek a sportágban elfogadottak:

Szponzori megjelenítés a csapaton:
Ruházat:
Csapatfőnök
Versenyző
Szerelők ruházatán,
Versenymotor
Versenyruha
Szervizautó megfelelő helyein,
Kívánság, és megegyezés szerint.

Szolgáltatásaink:
Versenymotor, versenyző, csapattagok, szerviz autó, mint reklámhordozó felület
Versenymotoron, ruházaton, csapattagokon támogatóink logóinak elhelyezése
Sajtótájékoztatón támogatóink megnevezése
Közönségtalálkozó szervezése, sponzorok meghívásával
Kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés
Támogatóink, partnereik VIP rendezvényein való megjelenés, teszt
Fotózáshoz, prospektushoz, reklámfelvételhez biztosítjuk a csapatot.
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