„Ezt idén sem hagyhatjuk ki!”
HIDEG RALLY TEAM – 22. TAXI4 Mikulás Rally a Hídépítő Kupáért
Hideg Krisztián – Kerék István, Skoda Fabia R5
A kötelezőt már szeptemberben teljesítette Hideg Krisztián és Kerék István, hiszen megvédték
horvát bajnoki címüket. Azóta már egy hazai sprintfutamon is rajthoz álltak, és most úgy
döntöttek, hogy a hagyományos Mikulás Rallyt sem hagyhatják ki. Az idén 22. alkalommal
megrendezésre kerülő futamon Hidegék ismét egy Skoda Fabia R5-össel fognak parádézni a
közönségnek.

Hideg Krisztián: Az „őskorban”, mióta megrendezik a Mikulás Rallyt, szinte minden évben rajthoz is
álltunk. Mondhatni, alapító tagok vagyunk, habár az elmúlt pár évben nem mindig voltunk jelen.
Tavaly viszont visszatértünk, és annyira tetszettek a pályák, a közeg, annyira jó volt a hangulat, hogy
már akkor eldöntöttük, hogy legközelebb is rajthoz állunk. Így ezt idén se hagyhatjuk ki, a 2018-as
naptárunkba már jól előre be is terveztük ezt a futamot. Jutalomjáték lesz ez a verseny, cserébe
azért, hogy ilyen jól teljesítettük az évet.
A múlt évben félvállról vettük a derbit, de most azért jobban felkészülünk rá. Eredménykényszer
ugyanakkor nincs rajtunk, csak jól szeretnénk érezni magunkat. Igaz, valószínűleg mindenki ezt
mondja, aztán közben mégis nyomja a gázt, ahogy a csövön kifér – és köztük vagyunk persze mi is. De
a lényeg az, a magunk szórakoztatása mellett, hogy a nézőket minél jobban kiszolgáljuk egy látványos
autózással. Ahogy néztem a nevezési listát, erre minden esély meg is van, hiszen sok jó versenyző
lesz, kiváló technikákkal, így igazi parádé várható a 22. TAXI4 Mikulás Rallyn.
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