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Versenyre hívta ki magyar hasonmása a Forma-1-es világbajnokot,
Jenson Buttont
A Vodafone által meghirdetett hasonmás verseny győztese, a 22 éves Kocsis Gergely a
2009-es világbajnokság címvédőjével, Jenson Buttonnal mérte össze reflexeit.
Nagy sikerrel zárult a Vodafone által májusban meghirdetett Forma 1-es hasonmásverseny, amelyben a McLaren Mercedes csapat főszponzora Lewis Hamilton és Jenson
Button világbajnok pilóták magyar hasonmásait kereste. Kocsis Gergely nemcsak az
internetes szavazók által bizonyult a legjobbnak, hanem egy McLaren versenyautó
kerékcseréjével is bizonyította rátermettségét.
Eredetijével, Jenson Buttonnal való találkozásakor is testhezálló Forma 1-es feladatot
kapott: összemérhette reflexeit a 2009-es szezon világbajnok pilótájával.
A villámgyors reflex a Forma 1-es pilótáknál különös jelentőséggel bír. A száguldás
közben a pilóták figyelme ugyanis egy pillanatra sem lankadhat, reakcióidejüknek és
pontosságuknak ugyanolyan kiválónak kell maradnia az utolsó körben, mint amilyen a
rajtnál volt. A reakcióidő ezen kívül még az előzéseknél is fontos szerepet játszik. A
villámgyors konkurensek megelőzésére általában csak a másodperc törtrészéig nyílik
lehetőség – ha elmúlik a megfelelő pillanat, már zárták a szöget, vagy túl közel került a
következő kanyar és nem elegendő a féktáv.
A puszta autóvezetésen kívül számos egyéb módon készítik fel a világbajnokság 24
résztvevőjét a versenyekre. Ezen eszközök közül az egyik legfontosabb, és ugyanakkor
talán a leglátványosabb a BATAK. A fémvázas szerkezeten egymás után, de véletlenszerű
sorrendben felvillanó gombok találhatók, amelyeket meg kell nyomni, hogy kialudjon a
lámpa és egy újabb villanjon fel. Egy átlagember 30 másodperc alatt jellemzően 30-40
pontot szerez, de a pilóták teljesítménye ennek akár a másfélszeresét is elérheti – épp
ezért vállalkozott szinte reménytelen feladatra a 22 éves Kocsis Gergely, Jenson Button
magyar hasonmása a 2009-es világbajnoki címvédő kihívásával.
„Az esélytelenek nyugalmával állhattam ki a versenyre, tudtam, hogy miután teljesült az
álmom és személyesen találkozhattam, sőt meg is mérkőzhettem a Forma-1 jelenlegi
világbajnokával, egyszerűen már nincs vesztenivalóm,” – mondta el Kocsis Gergely a
teszt után. „Minden idegszálammal a felvillanó lámpákra koncentráltam, megpróbáltam
kizárni a külvilág összes zörejét és zavaró momentumát, és úgy gondolom, hogy
magamhoz képest jól teljesítettem. Egy Forma-1-es autó vezetése azonban lehet, hogy
még kifogna rajtam.” - fejezte be mondandóját Button leghitelesebb magyar hasonmása.
„Gergely meglepően jól teljesített a versenyben. Gratulálok neki, ha ilyen tempóban
fejlődik
tovább,
lehet,
hogy
tényleg
érdemes
lenne
megpróbálkoznia
az
autóversenyzéssel!” – dicsérte Jenson Button hazai vetélytársát. „Külön öröm volt
számomra, hogy milyen sok rajongó jött el a verseny színhelyére.” – fejezte be
mondandóját az aktuális világbajnok.
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