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Mottó:
Live fast, pLay hard!

Kedvenc sportoK:
motokrossz, boksz

pályafutásoMat
Meghatározó példaKépeK:
•	 John Mc guinness

a man szigeti tt
legyőzhetetlen királya 

•	 Matt Mladin
hétszeres amerikai
superbike bajnok

•	 ricKy carMichael
minden idők legjobb
motokrossz versenyzője

1992-2001
Magyar BajnokSág
A profi pályafutásomat 1992-ben kezdtem, abban az évben rögtön ezüstérmet szereztem a bajnokságban 
elért 2. helyezésemért.  A következő évben az év összes futamát győzelemmel zártam magyar bajnokként. 
Ettől az évtől fogva 2001-ig szinte minden évben váltogatták egymást az első és második helyek, olykor 
becsúszott egy harmadik hely is. Érdemes megemlíteni azt a számomra pozitív tényt, hogy az akkori Ma-
gyarországon a marketing illetve a sport szponzoráció nélkülözhetetlen részét képezte a sportoló szemé-
lyisége.  Az akkori időkben a szponzoraim közé sorolhattam a HB cigaretta gyárat, a Diesel Jeanst, majd 
ezeket váltotta a hazánkban is forgalomba kerülő RedBull, az Oakley, a Coronita, és az Aral. Nem mellékes 
egy sportoló és a támogató közötti viszonynál az együttműködés időtartama. Esetemben 2001-től 2011-ig 
tehát a jelen pillanatig megszakítás nélkül a Magyar Suzuki Zrt. versenyzője vagyok.

2001-2002
endurance világBajnokSág
A 2001-es évben a versenyzési stílusom egy kicsit megváltozott, a pontgyűjtögetés helyett inkább a pá-
lyarekordok, a brutál gyors köridők hajszolása volt számomra a legfontosabb, ezért kialakult az úgy ne-
vezett „Win or Die” beállítottságú stílusom és ezzel párhuzamosan létrejött a hozzám hasonló adrenalin 
hajhász emberekből álló szurkolói táborom.  Ez a maximalista stílus túl sok dobogós helyezést nem ered-
ményezett, viszont egy gyilkos elszánt tekintetet, rengeteg bukást és nem mellesleg minden verseny végén 
a versenyeredmény papír legalján mindig azt olvashattam:  DNF (Do not finish, Fastest lap: Sandor Bitter).

Mindig szem előtt tartottam a szponzoraim számára a kellő mennyiségű és minőségű média megjele-
nést.  A szerepléseim után lehetőségem nyílott arra, hogy azonnal helyet kapjak egy speciális világbajno-
ki sorozaton az endurance azaz a hosszútávú világbajnokságban. Itt nem egyszerű sprintversenyekről van 
szó, ez a gyorsasági sport egyik- egyetlen olyan ága, ahol vas akarattal pótolni lehet az esetleges technikai 
lemaradást a világ élmenőihez képest, hiszen a versenyek 24 óráig tartanak 3 pilótára elosztva, esőben, hi-
degben, ködben, hőségben a 24 órát egymásért meg kell csinálni!

2002-ben már a nemzetközi szövetség által hivatalosan kiemelt 4-es rajtszámú Schaeffer Suzuki En-
durance csapat második számú pilótájaként az év nyitó versenyén Imolában 12. helyre hoztam a csapatot, 
ezzel az eredménnyel az újkori endurance sportban első magyar érdekeltségű pontszerzőként kerültem 
be az endurance világbajnokság vérvonalába. Ugyanebben az évben 9. lettem Brno-ban.
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2003
daytona 200
Ebben az évben jó néhány amerikai superbike-ból jött versenyző végzett az élmezőnyben különböző eu-
rópai csapatok színeiben. Az itt eltöltött évek  elég referenciának bizonyultak  ahhoz, hogy gyermekko-
ri álmom az amerikai superbike bajnokság leghíresebb futamán a híres Daytona 200-on egy közepesnél 
erősebb ugyanakkor privát csapat a Hiper Cycle Suzuki Team-ben a legnagyobb példaképeim ellen verse-
nyezzek. Egy váratlanul nagy eredmény született.  A 2. legjobb privát, és a 2. legjobb pirellis versenyzőjeként 
a 14. helyen értem célba. Ekkor a nemzetközi média felfigyelt rám,  Amerikában is nyitottak voltak a lehe-
tőségeim de sajnos édesapám halála miatt azonnal vissza kellett költöznöm Magyarországra. 

Természetesen a versenyzés nem maradt abba, így megint visszakeveredtem az endurance világbajnok-
ságba, ezúttal a szintén permanent csapat a 15-ös rajtszámú Hoffman Team-nek szállítottam az eredménye-
ket. Rögtön az első versenyen megszereztem a csapat első pontjait, abban az éven a legjobb  az albacete-i 
12 órás versenyünk volt, ahol sikerült az ütőképtelen technikával egy világbajnoki 10. helyet produkálnunk.

2004-2005
uSa SupercaMp, Bol d’or, 
európa kupa, világBajnokSág 
2004-et megint  Amerikával kezdtem, az American Supercamp edzőtáborban Kaliforniában. Reményked-
tem amerikai ajánlatban, de a 2003-as daytonai verseny 18 millió forintba került, ezért inkább választot-
tam egy teljes szezont az endurance világbajnokságon a svájci Innodrom csapat színeit képviselve. Sikere-
sen megcsináltuk a híres bol d’or-i 24 órás versenyt. Ebben az évben Endurance Európa Kupa győzelmet 
arattunk a magyar közönség előtt Kispataki Viktorral.  A 2005-ös évben volt életem legnagyobb törése, ja-
nuár 18-án elveszítettem édesanyámat is.

A versenyzésbe és az arra való felkészülésbe menekültem, szenzációs kondícióval és óriási bizonyítási 
vággyal vágtam neki az esztendőnek azzal a különbséggel, hogy itt már a csapatom első számú pilótája vol-
tam és a az eredmény szempontjából  nagyon ígéretesnek tűnő Suzuki Ausztria (SAT 76) csapatában verse-
nyeztem. Kicsit döcögősen indult a szezon, de pontszerzők voltunk. Augusztusban a németországi 24 órás 
viadalon Oschersleben-ben nagy eredményt értünk el. Összetettben a világbajnoki hatodikak lettünk egy 
széria blokkos motorral a superbike-ok ellen.  Azt gondoltam, hogy eljött a kánaán és a gyorsasági sport 
szerelmeseitől megkapom azt az elismerést, amit valójában ez az eredmény ér. Úgy éreztem ez volt a leg-
több, amit egy ilyen szintű csapattal ki lehetett hozni.  Annyira jól még nem mentem, hogy a gyári csapatok 
lehetőséget adtak volna a folytatásra, ezért 2005 év végén hivatalosan visszavonultam a gyorsasági sporttól.

•	 david Knight
enduro király

•	 Joe calzaghe
veretLen profi boxoLó

aMit szereteK:

Küzdeni az álMaiMért!

•	 Írott saJtó:
fastride magazin
superbike magazin
auto motor magazin
motor revü magazin
bors bulvár napilap
nemzeti sport

•	 Webes MegJelenéseK:
www.sportmotor.hu
www.motorinfo.hu
www.tesztmotor.hu
www.fastride.hu
www.superbike.hu

•	 tv:
sportkLub: superbike tv

sportkLub : gp magazin
hálózat tv: gp magazin
hír tv:  széles út műsora

sport 1-2: motorshow

•	 rádió:
rádió Café
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2006
Man Szigeti tt, Macau gp
Aztán egyszer csak kipattant a szikra az agyamból, hogy a szintén gyermekkori álom versenye még vár rám. 
Ez volt a Man szigeti TT. Emberfeletti sebesség, 200-nál is több halott, viszont a világ legnagyobb adrenalin 
bombája. A verseny rendezők elég erősnek tartották az eredményeimet ahhoz, hogy newcomer-ként rajt-
hoz állhattam ezen a versenyen. Akkor hirtelen nagyot fordult velem a világ, a verseny világsajtótájékozta-
tóján bemutatták a nagy bajnokok mellett az év esélyes újoncait is. A verseny kapcsán az angol, ír és man-
szigeti újságokban szerepeltem a sokszoros TT győztes sztárokkal. Ez a legek versenye és ezt teljesítettem 
nagyon jó eredménnyel az újoncok között. Ezt a versenyt  szerény költségvetésből, magyar csapattal csi-
náltuk, szinte teljesen széria motorral szálltam harcba a többiekkel. Ez csak azért fontos, mert e szerep-
lés kapcsán hirtelen azon kaptam magam, hogy a híres Macau GP-n versenyzek a Yamaha Ausztria full gyári 
hihetetlen erős superbike motorjával, ahol a magyar szponzoraimat is megjeleníthettem.  Leírhatatlan él-
mény volt. Ennek a két versenynek a média visszhangja nagyobb volt itt Magyarországon, mint az azt meg-
előző komplett pályafutásom minden megjelenése. Például: RTL Fókusz, Fókusz Portré óriási nézettséggel.

2007-ben nem is várhattam mást, mint ugyanebben a csodavilágban a 100. jubilemi TT-n, már egy erős 
motorral egy jó eredményt fogok elérni. A körülmények nem úgy hozták, a verseny idejére egy sérülés-
ből fakadóan törvényszerű volt, hogy meg sem közelíthetem azt az eredményt, amit reálisnak gondoltam 
a felkészülésem alatt.

2008
BSB angol SuperBike - yaMaha kupa
2008-ban újra erőre kaptam, de sajnos motokrosszos felkészülésem során egy nagyon súlyos bokasérülést 
szenvedtem.  Az év második felében az angol Ice Valley csapatban versenyeztem európa legerősebb bajnok-
ságában, a brit superbike-ban, azon belül természetesen csak a superstock kategóriában illetve egy rendkí-
vül nívós Yamaha R1 kupán.  Angliában annyi pozitív energiát és biztatást kaptam, hogy tudtam, hogyha na-
gyon sokat teszek érte a 2009-es év a versenyzői kvalitásomnak megfelelő eredményt hozhat. Ez így is lett.

2009
Man-Szigeti tt

A Man-szigeti TT-n az első harminc a kiemelt verseny-
ző, pedig kategóriánként 100-an indulnak. A verse-
nyen annyira szárnyaltam, hogy a világot ugyan nem 
váltottam meg de a magyar, angol, és man-szigeti 
szurkolótáboromat viszont igencsak, feltüzeltem, 
hiszen a három versenyemből  kétszer a 26. va-
lamint a 28. helyen sikerült végeznem. Ez óriá-
si eredmény volt itthon, annyira, hogy az egyik 
motoros magazin egy speciális Bitter Man szi-
geti DVD-t adott ki.
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2010
ulSter gp, northweSt 200,
 
Ez az eredmény megadta az alapot arra, hogy 2010-ben olyan fő szponzorral rendelkezzek, hogy két tel-
jesen különálló versenysorozatban is részt vehessek: az Ír országi Northwest200-on és az Uster GP-n, 
ahol 2. és 3. legjobb újoncként fejeztem be a versenyt. Az Ulster GP-n elszenvedett sérülés miatt az év 
hátralévő versenyein, a Macau GP-n valamint a bol d’ori 24 órás versenyeken nem tudtam részt venni. A 
Man-szigeti TT-n családi okok valamint a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nem  tudtam részt venni. 
Ennek ellenére tele vagyok energiával, akarattal, tervekkel és motivációval.

2011
ryan Farquhar - teaM kMr,
Man-Szigeti tt,
northweSt 200,
 
Ebben az évben a Ryan Farquhar féle KMR csapatban versenyeztem.  Néhány kisebb ír utcai versennyel 
kezdődött a szezon. Cookstown-ban a senior futam B csoportjában a 2. helyen végeztem és megszerez-
tem a legjobb újonc címet.  Az idei év fő eseménye a NorthWest 200 és a Man szigeti TT volt. Sajnálatos 
módon a NW200 az időjárás viszontagságai miatt elmaradt. 
A TT-n szerencsétlenségemre rengeteg műszaki problémám volt, de kormánygátló nélkül is 120 mp/h fe-
letti kört tudtam menni a senior kategóriában.  A superbike futamon pedig befértem a top 30-ba.
A hazai versenyeken 5-ször álltam dobogón, ebből háromszor a legfelső fokán a Suzuki Hungary és a 
Ducatti Austria színeiben.
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2012

Egy év eleji tesztverseny súlyos könyöksérülése miatt meghiu-
súlt az előzetes megállapodások szerinti Ice Valley BMW csa-
pattal való indulás a nagy publicitással bíró utcai versenyeken. 
Ennek ellenére a Pannónia-ringen formába hoztam magam 
a 2013-as szezonra, 5 győzelemmel.

2013

2013-ban szintén az angol Ice Valley BMW csapatával 
való együttműködés folytatódott, mely áprilisban az 
egyik szponzor visszalépése miatt nem teljesülhetett. 
A Pannónia-ringen rendezett osztrák, német, és ma-
gyar versenyeken 11 győzelmet aratva meggyőztem  
a nemzetközi versenyek rendezőit arról, hogy jó for-
mában vagyok. Új szponzorom a Redline Hungary 
támogatásával és a macau-i versenyrendezők meghí-
vásával részt tudtam venni a világ egyik leghíresebb 
utcai versenyén a Macau Gp-n a kiemelt legjobb 30 
pilóta között. Itt egy előző motokrossz sérülést kö-
vetően törött lábbal az előkelő 19. helyen végez-
tem. Ezt a teljesítményt verseny rendezői és a Ma-
gyar Motoros Szövetség is külön díjjal honorálta. 
Ezen a futamon a sikeres angol Quattro Plant 
Kawasaki csapat versenyzője voltam.  A versenyt 
követően már ott a helyszínen leszerződtem is-
mét az Ice Valley BMW csapatával. 2014-re.

• 2014. 05. 10-17. 
NorthWest 200

• 2014. 05. 24.-06. 06. 
Man szigeti TT 

• 2014. 07. 07-10. 
Southern 100

• 2014. 08. 13-16. 
Ulster GP

• 2014. 11. 13-16. 
Macau GP 

Írott Sajtó:
• Blikk • Superbike magazin • Auto 

Motor magazin • Motor Revü 
magazin • Bors Bulvár napilap • 
Nemzeti Sport

weBeS MegjelenéSek:
• www.sportmotor.hu • www.motorinfo.hu 

www.tesztmotor.hu • www.superbike.hu 
www.motorosvagyok.hu • www.bittersandor.hu 
www.origo.hu • www.totalbike.hu • www.facebook.
com/bittersandorfanclub • www.p1race.hu

tv:
• Echo Tv Mozgás
• Digi Sport 1-2, Sport 24, Digi Start reggeli műsor + 

összefoglaló a versenyekről többszöri ismétléssel

rádió:
• Rádió Café
• Motoros hang: Célra rá műsora
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