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Hoffmann Gábor 
AUTÓVERSENYZŐ 
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Hoffmann Gábor vagyok, 1987-ben születtem. Születésem óta Nyirádon élek, 
családot is itt alapítottam.  

Több, mint 10 éve karosszérialakatosként dolgozom. A szakmához való 
elköteleződésemet az is bizonyítja, hogy szakmai versenyen országos 8. helyezést 
értem el. 

 

Szakmai tapasztalataim: 

- 2016-tól napjainkig: ÉNYKK Zrt. Ajka, Garázsmester 

- 2010 – 2016: ÉNYKK Zrt. Ajka, Karosszérialakatos 

Célom, hogy több évre visszatekintő Rallycross-versenyzői múltam 
folytatásaként személyemben ismét legyen helyi versenyző az Európa-szerte 
ismert nyirádi Rallycross-pályán. 

 

Eddigi eredményeim: 

- Kategória IV. helyezés („N”-csoportos Ford Escort) 

- Kategória I. helyezés („N”-csoportos Ford Escort) 

Támogatók hiányában és iskolai tanulmányaim miatt eladni kényszerültem 
versenyautómat, ezért eredménylistám egyelőre rövid. 
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Elhivatottságom: 

 Édesapámnak köszönhetően már kisgyermekkorom óta részese vagyok a 
nyirádi pályán folyó autóversenyzés világának, így nem csak szakmai 
elhivatottságom és versenyzői múltam, hanem érzelmi kötődésem is jelentős e 
csodálatos sportág iránt.  

 Nem csupán a versenyautóból szereztem tapasztalatokat, hiszen 10 évre 
visszatekintő sportbírói múlttal rendelkezem. Rendszeresen, évente több 
alkalommal segíthetem munkámmal és tapasztalatommal a Rallycross-futamok 
sikerét. 

 Szakmai múltamból kifolyólag az autószerelés világában tapasztalt szakértői 
csapat („Hoffmann Racing TEAM”) segíti felkészülésemet, és vesz részt új 
versenyautóm rajthoz állításában. Volkswagen Polo, 1600 cm 150 LE<, 
benzines, egyedi sebességváltó, egyedi futómű, 15’-ös kerekek. (Építés alatt)
   

 

                                           (illusztráció)  
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Tervek, célok: 

Csapatunk finanszírozásának, valamint szponzorálásának áttekinthetősége 
érdekében 2017 óta cégbíróság előtt bejegyeztük egyesületünket a „Hoffmann 
Motor Sportegyesületet”. (cgjsz: 19-02-0003774).  

Egyesületünk célja kettős: 

 Egyesületünk működtetésében a Hoffmann Racing TEAM csapata a  
2018-as évtől ismét aktív résztvevőjévé váljon a Nyirádi Sportcentrumban 
megszervezésre kerülő Rallycross (off-road) futamokon a Div-10 
kategóriában.  

 2018-as verseny szezonban öt nyirádi amatőr futamon, valamint a 
Kiskunlacházi FRT futamon részt venni. 

 2019-es évadban az Országos Bajnokság futamain elindulni, és 
legalább egy dobogós eredményt elérni. 

Ennek érdekében a jelenleg felújítás alatt álló Volkswagen Polo 
versenyautónkat megbízhatóan rajtkész állapotba kívánjuk hozni. 

 Nyirád Község Önkormányzatával szorosan együttműködve részt kívánunk 
venni (és céljaink közt megfogalmaztuk) Nyirád és térségében a technikai 
sportok népszerűsítésében, valamint a gyermekek biztonságos közlekedésre 
nevelésében. Ennek érdekében a községi rendezvényeken aktívan részt 
veszünk (szóróanyagokkal, versenyautó kiállításával, tiszteletjegyek 
biztosításával), illetve iskolai, és/vagy önkormányzati keretek között 
technikai sport szakkör indítunk felső tagozatos gyermekek számára. Ehhez 
egyesületünk ifjúsági gokartokat szerez be. Ezen eszközökkel színesíteni 
fogjuk a hagyományos nyári napközis táborokat is. 
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Szponzori megkeresés: 

Tisztelettel kérem Önt, illetve cégét, hogy amennyiben azonosulni tud 
célkitűzéseimmel és érdemesnek tart rá, lehetőségei szerint támogassa 
csapatomat, a „Hoffmann Racing Team”-et az azt működtető egyesületünkön 
keresztül. 

Segítsége esetén szponzorfelületet tudunk biztosítani a versenyautón, 
csapatruházaton, Facebook-oldalunkon és szóróanyagainkon. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

név: Hoffmann Gábor 
Cím:  8454 Nyirád Széchenyi u. 43. 
E-mail cím:  hoffmanngabor16@gmail.com 
Telefon: +36-30/984-5005 
Facebook:  facebook.hu/hoffmannracingteam 
Egyesület:  „Hoffmann Motor Sportegyesületet” cégjsz: 19-02-0003774). 
Szmlsz: ERSTE bank 11600006-00000000-80652870 


