Maximális pontszámmal vezetik a bajnokságot
HIDEG RALLY TEAM – 45. INA Delta Rally, Zágráb, 2019. június 7-8.
Hideg Krisztián – Kerék István, Skoda Fabia R5
Két győzelem és két ezüstérem volt a Hideg Krisztián, Kerék István duó mérlege a zágrábi INA Delta
Rallyeról – eddig. Utóbbi elismerések száma eggyel nőtt az elmúlt hétvégén. Igaz, csak az abszolút
értékelés tekintetében, a horvát bajnoki fordulót ugyanis most is simán hozta a páros. Így pedig
maximális pontszámmal vezetik a bajnokságot.

Hideg Krisztián: Ötödik alkalommal álltunk rajthoz ezen a zágrábi versenyen, amit nagyon szeretünk,
hiszen igazán technikásak a pályák és mindig kiváló a szervezés. Erős ellenfelekkel kellett
szembeszállnunk, ráadásul a nagy meleg is igencsak próbára tett minket.
Az első nap egy picit lassabban kezdtünk, mert nem igazán találtam a ritmust. Emiatt egy picit le is
maradtunk, így a 3. helyről vártuk a másnapi menetelést. Szombaton szerencsére már teljesen
versenyképesek voltunk, másodpercek választottak el bennünket a két nagy ellenfelünktől, a TurkKacin, valamint a Bisaha-Tešinsky párostól. Lett volna esélyünk a győzelemre, ám sajnos a
gumitaktikánk nem bizonyult a legjobbnak, ugyanis nem voltunk teljesen képben az általunk
választott abroncsok teljesítményével, adott körülmények között.
Végül Bisaha felborult, mi pedig hiába csatáztunk jókat Turkkal, nem tudtuk befogni, így az abszolút
2. helyen zártuk a futamot. Ugyanakkor a horvát értékelést most is megnyertük, és ez volt most is a
legfőbb célunk.

Kerék István: Rendben zajlott a versenyhétvégénk, mi kellőképpen felkészültünk, a Botka Team pedig
egy tökéletes autót biztosított most is számunkra. Egy kicsit azonban lehettünk volna gyorsabbak… A
céljainkat viszont elértük: a horvát értékelést megnyertük, abszolútban pedig másodikak lettünk, így
maximálisan elégedett vagyok. Igaz, lett volna esélyünk akár a győzelemre is, de nem akartuk nagyon
feszegetni a határokat, mert a bajnoki pontok többet értek.
Maximális pontszámmal vezetjük ugyanis a bajnokságot, matematikailag mindössze 1 pont kellene
még a címvédésünkhöz. A folytatásban két szlovén futam következik majd, amiket a horvát bajnokság
szabályainak értelmében nem nullázhatunk. Június 28-29-én így a 6. Železniki Rallyn lenne
jelenésünk, de Krisztián gyermekeinek akkor lesz gokartversenye, így lehet hogy csak szeptemberben,
Nova Goricában állunk majd rajthoz.
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