
 
 

                                         

Sajtóközlemény 

 

Duplázott Sánta, Laczkó és Benyó a LAPTIMING Driving Academy Kupán 

 

A győztesek szempontjából megismétlődött a szombati nap a Lotus Cup Eastern Europe 

és a Hankook Racer Cup közös versenyén vasárnap, ugyanis Sánta János a Lotuszoknál, 

Laczkó Lehel a BMW-knél, míg Benyó Máté a Mazdáknál nem kapott vetélytársat erre 

a napra sem.  

A szombati naphoz hasonlóan vasárnap is egy versenyen rendezték meg a Lotus Cup Eastern 

Europe versenyét, illetve a Hankook Racer Cup-ot. Sajnos olyan szempontból sem változott a 

küzdelem, hogy igazán izgalmas versenyeket nem láthattunk az egyes kategóriák 

megnyeréséért, ugyanis a Lotuszoknál eleve nagy a különbség az autók között. Itt Sánta János 

ezúttal is hatalmas előnnyel nyert, a szombati napon félreálló, de most jól teljesítő Király 

István lett a második, Mohácsi Ákos pedig a harmadik.   

A Hankook Racer Cupban a BMW E30 325i-k között Laczkó Lehel ezúttal is egyértelműen a 

leggyorsabb volt, bár a leggyorsabb kör tekintetében Makai György már kicsit közelebb 

került hozzá. Mögöttük Laczkó Levente már jóval lassabb köridőre volt képes, de így is 

megszerezte a harmadik helyezést.  

A legizgalmasabb versenyre a ralikrossz pályákról átruccanó Mazda MX-5-ök között volt 

esély, de itt a kategória tavalyi bajnoka, Benyó Máté ezen a napon sem hagyta, hogy bárki 

veszélyeztesse a győzelmét. Komoly tizedekkel gyorsabb a többieknél, így nagy csata csak a 

harmadik és ötödik helyezés között alakulhatott ki. Végül a tegnapi naphoz hasonlóan Takács 

Ákos lett a második, míg a dobogó harmadik fokára ezen a napon Kovács Zoltán fért fel.  

 

 Lotus Cup Eastern Europe eredmények: 

1. Sánta János (Lotus Exige) 27 perc 06.715 mp. 

2. Király István (Lotus Exige) + 13.367 mp. 

3. Mohácsi Ákos (Lotus Exige) +1:11.017 mp. 

 



 
 

                                         

 

Hankook Racer Cup BMW E30 325i eredmények: 

1. Laczkó Lehel 28 perc 58.530 mp. 

2. Makai György +11.989 mp. 

3. Laczkó Levente + 14.838 mp. 

Hankook Racer Cup Mazda MX-5 eredmények: 

1. Benyó Máté 28 perc 06.717 mp. 

2. Takács Ákos +12.220 mp. 

3. Dóczi Bence +23.985 mp. 

További részletes eredmények ITT 

 

http://www.chronomoto.hu/livetiming/pdf/index.php?eventid=20190413_14_laptiming_hungaroring

