Hidegék még nem tették el az overállt télire
HIDEG RALLY TEAM – Hídépítő Rallye Sprint a Build IT Kupáért, Orfű, 2018. november 3-4.
Hideg Krisztián – Kerék István, Mitsubishi Lancer
A horvát bajnoki cím megvédése után sem pihen Hideg Krisztián és Kerék István. A duónál már az
elvonási tünetek jelentkeztek, s ennek csillapítására a hétvégén ismét autóba ültek. Méghozzá az
Orfű-Magyarhertelend között megrendezett bajnokavató MARB futamon, november 3-4-én.
Mitsubishi Lancerükkel a 3. helyet szerezték meg a licenszesek között.

Hideg Krisztián: Már másfél hónapja, hogy véget ért számunkra a horvát bajnokság, és kezdtük már
azt érezni, hogy hiányzik a versenyzés. Ezért kapva kaptunk az alkalmon, és beneveztünk a
szezonzáró rallysprint futamra. Az R5-öst azonban most lecseréltük, és újra a Mitsubishinkkel álltunk
rajthoz, aminek az orfűi derbi volt az idei második szereplése.
Ez meg is érződött rajta, ugyanis folyamatosan kellett a fiúknak szervizelniük – sőt, még a futam előtt
is cserélni kellett benne például a váltót és a kuplungot. Hiába, az ilyen gépeknek nem tesz jót, ha
csak a garázsban állnak. A végére azonban egész jól összeállt a kocsi, és bízom benne, hogy ez a pár
kilométer, amit Orfűn tettünk vele, visszarázta az életbe a technikát.
Az igazsághoz viszont hozzátartozik az is, hogy én is elég rozsdás voltam, elszoktam már ettől az
autótól, és emiatt több kalandunk is volt. Ilyen volt például, hogy telibe vertem egy lassítót, amit
utána kilométerekig húztunk a kocsi aljához beragadva. Még szikrázott is, mi pedig már azért
izgultunk, nehogy kigyulladjon.
Eredmény tekintetében nem volt elvárásunk, de azért – mint mindig – most is jó lett volna nyerni. Az
igazi cél azonban az volt, hogy autózzunk egy kicsit, és ezt egy szuper jó versenyen meg is tehettük.
Percre pontosan ment minden, szép volt az idővel és rengeteg néző kilátogatott, ami megalapozta a
jó hangulatunkat. Jól döntöttünk, hogy részt vettünk a hétvégi futamon.
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Moltech, Euroll Kft., HNN Projekt
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