
 
 

                                         

 

Sajtóközlemény 

Sánta, Laczkó és Benyó nyerték a márkakupák összevont versenyét a 

LAPTIMING Driving Academy Kupán 

 

Sajnos ezúttal sem a Lotus Cup Eastern Europe-ban, sem a Hankook Racer Cup-ban 

nem alakult fergeteges csata az első helyekért, Sánta János ugyanis vetélytárs nélkül 

maradt, míg Laczkó Lehellel és Benyó Mátéval a saját kategóriáján belül senki sem 

tudott ezen a napon érdemben versenyezni.  

Ezúttal egy futamban rendezték meg a Lotus Cup Europe versenyét, illetve a Hankook Racer 

Cup-ot. Természetesen a két mezőny eltolt rajtráccsal indult, és a Hankook Racer Cupban 

külön értékelték a 325i-s BMW-ket, illetve az erre az évre a ralikrosszross pályákról 

átkacsingató Mazda MX-5 kupás versenyautókat.  

A gyorsabb Lotusok rajtoltak az élről, és igazából nem nagyon tudott kialakulni nagyobb 

verseny közöttük, hiszen Bak Bertalan már a kettes kanyarban kiesett, míg Mohácsi Ákos egy 

gyengébb autóval nem tudta felvenni az első helyet megszerző Sánta János sebességét. Bár 

Király István nem tudta befejezni a futamot, végül ő szerezte meg a harmadik helyet.  

A Hankook Racer Cupban a BMW E30 325i-k versenyét magabiztos versenyzéssel Laczkó 

Lehel nyerte, aki mögött Makai György végzett, míg Laczkó Levente (Lehel testvére) lett a 

harmadik. A Mazdáknál sem volt sok kérdés: Benyó Máté egyértelműen a leggyorsabb volt 

ebben a mezőnyben, így simán győzöt, Takács Ákos és Dóczi Bence fért még fel a dobogóra. 

Máté a kategória tavalyi ralikrossz bajnoka, és elég komoly márkakupás, gyorsasági autós 

múlttal rendelkezik, így nem meglepő az elsősége. 

 

 Lotus Cup Eastern Europe eredmények: 

1. Sánta János (Lotus Exige) 27 perc 24.714 mp. 

2. Mohácsi Ákos (Lotus Exige) +1:17.275 mp. 

3. Király István (Lotus Exige) + 3 kör 



 
 

                                         

 

Hankook Racer Cup BMW E30 325i eredmények: 

1. Laczkó Lehel 28 perc 43.980 mp. 

2. Makai György +36.845 mp. 

3. Laczkó Levente + 1:00.527 mp. 

Hankook Racer Cup Mazda MX-5 eredmények: 

1. Benyó Máté 28 perc 02.967 mp. 

2. Takács Ákos +15.518 mp. 

3. Dóczi Bence +36.053 mp. 

További részletes eredmények ITT 

 

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

