Méltó zárása a bajnoki évnek
HIDEG RALLY TEAM – 22. TAXI4 Mikulás Rally a Hídépítő Kupáért, 2018. december 8-9.
Hideg Krisztián – Kerék István, Skoda Fabia R5
Az idei Mikulás Rallyn is mindenki ott volt, aki számít a magyar rallymezőnyben – ezért Hideg
Krisztián és Kerék István sem hiányozhatott az indulók sorából. A kitűzött célt teljesítették, hiszen
jól szórakoztak, látványosan autóztak a közönségnek. Sőt, még így is befértek a TOP10-be.

Hideg Krisztián: Most sem bántuk meg, hogy elindultunk a Mikulás Rallyn. Rengeteg néző volt, újra a
régi versenyek hangulatát idézte a hétvégi derbi. Nem is csoda, hiszen mégiscsak egy tradicionális
futamról van szó. Az időjárás is kegyeibe fogadott minket – mind a nézőknek, mind a versenyzőknek
ideális volt. Az egyetlen negatívum az volt, hogy sajnos elmaradt az utolsó gyorsasági. A megtartott 5
szakaszon viszont hibamentesen működött a Skoda Fabia R5-ösünk.
Erős volt a mezőny, mindenki ott volt, aki számít. Mivel ez egy bulifutam volt, mindenki más
specifikációjú autóval állt rajthoz, így az eredmények sem igazán reálisak. Persze, ez nem
magyarázkodás az abszolút 7. helyünkre, hiszen ahogy mondtam is még a hétvége előtt, a lényeg a
szórakozás, szórakoztatás volt, nem az eredmény.

Kerék István: Miután tavaly visszatértünk a Mikulás Rallyn szereplők közé, úgy éreztük, idén sem
hagyhatjuk ki ezt a futamot. Klassz volt a szervezés és a hangulat is, habár egy kicsit jobb eredményre
számítottam, mint amit elértünk.
Ahhoz képest, hogy a közelmúltból nincs nagyon murván szerzett tapasztalatunk, egész jól mentünk.
Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy akár többet is ki lehetett volna hozni a technikából. De a cél
ugyebár most egyáltalán nem az eredmény, hanem a jó hangulat volt. Azt pedig maximálisan adta az
idei Mikulás Rally, ami így egy jó levezetője volt a bajnoki évünknek.
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