Újra a nemzetközi nagymezőnyben
HIDEG RALLY TEAM – Rallye Weiz 2018
Hideg Krisztián – Kerék István, Skoda Fabia R5
Habár a hangsúlyt idén a horvát bajnoki szereplésre helyezték, Hideg Krisztiánék szeretnének
tisztességgel helyt állni az Europe Rallye Trophy (ERT) mezőnyében is. A kaposvári pilóta így Kerék
Istvánnal az oldalán újra rajthoz áll a nemzetközi megmérettetésen, ez úttal a Weiz Rallyen, július
20-21-én. Az ellenfelek mellett a körülmények is komoly fejtörést okozhatnak a Skoda Fabia R5-ös
alakulatnak.

Hideg Krisztián: A most következő Weiz Rally számunkra a második futam lesz az ERT bajnokságban.
Igaz, a fő hangsúlyt idén a horvát bajnoki szereplésre helyeztük, de azért szeretnénk itt is szépen
helyt állni. Nem lesz azért könnyű dolgunk, hiszen 180 versenykilométert kell majd megtennünk, 7
különböző szakaszon. Kivétel nélkül mindegyik nagyon nehéz lesz, tele ritmusváltásokkal, vicces „finn
rallys” murvabetétekkel, gördülő kövekkel, csúszós aszfalton.
Túl vagyunk már a pályabejáráson és a shake down-on is, volt alkalmunk tesztelni a kocsit, ami
tökéletesen is működik. Pénteken egy stabil menéssel szeretnénk kezdeni, de nagyon kell majd
koncentrálnunk, mert feszített a program, nem igazán lesz időnk a pihenésre, szusszanásra. Aznap
2x3 gyorsaságit kell megtennünk, ebből kettőt már sötétedés után, szombatra pedig esőt mondanak,
ami izgalmas helyzeteket tud majd kialakítani a csúszós fehéraszfalton.
A csehek és az osztrákok legjobbjai most is rajthoz állnak, úgyhogy nem csak a körülményekkel, de
velük is komoly csatáink lesznek. Szeretnénk így is az abszolút 5-be beleférni, de az sem lenne baj, ha
dobogóra kerülnénk.

Partnereinknek köszönjük az együttműködést: Laurel Kft., Richmond Logistics, Hotel Parlament,
Hotel Palazzo Zichy, Patócs Autóház Kft., Metálkontakt Kft., Mátrai Kft., Firebox Kft., C-Service Kft.,
Sky-Tools, Dornhof Nagy Und Partner Kft., Nagy József Auditor, Aktív Tours Kft., Continental Travel
Kft., Aszú Étterem, Vázterv Mérnök Iroda Kft., Continental Group Kft., SRT Kft., Ventosus Kft.,
Moltech, Euroll Kft., HNN Projekt
Sajtófőnök: Horváth Judit – Tel.: 30/533-9099; E-mail: sajto.hidegrallyteam@gmail.com

