Most is sikeres volt a régi-új páros

Maxx Race Team – Szilveszter Rallye 2015, 2015. december 27-29.
Strider Zoltán – Hangácsi István, Trabant 601 S
Hangácsi István több év után ült be ismét Strider Zoltán mellé navigálni. Az
idei Szilveszter Rallye jó alkalmat adott arra, hogy a régi-új páros kicsit
nosztalgiázzon, ráadásul azt sikerrel is vitték véghez. Striderék és a Trabant
601 S a H1 kategória 2. pozíciójában zárt, miközben a nézők egyik nagy
kedvencévé is vált.

Strider Zoltán: Azt a feelinget, amit nézőként átéltünk az elmúlt években a
Szilveszter Rallyen, most belülről is visszaadta ez a verseny. Emiatt nagyon
boldog vagyok, hogy rajthoz álltunk az óévbúcsúztatón.
A technika és a csapat is jól vizsgázott, a Trabanton az összes olyan technikai
problémát sikerült kiküszöbölnünk, amik a Mecsek Rallyen folyamatosan
hátráltattak bennünket. A kocsin semmit sem kellett javítani menet közben,
mindössze tankolnunk kellett bele. Úgy gondolom, hogy elértük azt az
állapotot, hogy teljesen megbízható a technika, már csak pár apró simítást kell
elvégezni rajta, és utána nyugodt szívvel versenyezhetünk vele a jövőben.
Istvánnal jó pár éve versenyeztem utoljára, picit éreztem, hogy izgult is a
verseny előtt. Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy ő készítette fel a
kocsit, és szerette volna, hogy minden hiba nélkül működjön. A közös munka
azonban így is gondmentes és jó hangulatú volt. A kategóriánkban öten
voltunk, s a futamot ezen belül a 2. helyen zártuk – kettő szakaszt meg is
nyertük a H1 kategória értékelésében. Abszolút elégedettek vagyunk tehát a
teljesítményünkkel, jó zárása volt ez a futam az idei szezonunknak.
A jövő évet már elkezdtük tervezgetni, de biztosat majd csak közvetlenül az
Eger Rallye előtt tudunk mondani. Annyi már kikörvonalazódott, hogy 2016ban is főleg a Velenczei-féle Mitsubishivel fogunk autózni Koch Petivel, de ha
már ilyen szépre és jóra megcsináltuk a Trabantot, akkor biztos, hogy némi
szerepet neki is fogunk majd adni.

Hangácsi István: A tervemet véghez tudtuk vinni, vagyis célba értünk, így
maximálisan elégedett és boldog vagyok a Szilveszter Rallyen való
szereplésünkkel. A technikához szerencsére hozzá sem kellett nyúlni, végig
tette a dolgát, problémamentesen. Zolival most is jól tudtunk együttdolgozni,
bár be kell vallanom, bennem volt egy kis drukk a futam előtt, hiszen 2-3 éve
már nem navigáltam. Az első gyors után azonban feloldódtam én is, sokat
nevettünk, jót szórakoztunk. Remek volt tehát a hangulat, az pedig leírhatatlan

érzés volt, mikor a nézők megláttak minket a Trabanttal, és tomboltak,
hangosan szurkoltak.
A nosztalgiafutamunkon felbuzdulva már azon is elgondolkodtunk, hogy jövőre
is megyünk majd néhány futamot együtt, a Trabanttal. De ez még a jövő
zenéje.
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