
 
 
   

Sajtóközlemény 

Kettős Zengő Motorsport-győzelem a LAPTIMING Driving Academy 

Kupán 

Tarolt a Zengő Motorsport a kis túraautósok szombati versenyén a LAPTIMING 

Kupán, Jedlóczky Márk nyert Kismarty-Lechner Gábor előtt. Az első körben történt 

komolyabb baleset miatt több kört a biztonsági autó mögött töltött a mezőny. 

A kis túraautósok szombati időmérőjén Jedlóczky Márk autózta a legjobb időt, a zengős 

Cupra TCR-rel 1,4 másodpercet vert Jáchym Galasra. A cseh versenyző azonban hiába 

várhatta volna a gördülő rajtot az első sorból, valószínűleg fékhiba miatt nem tudott felállni a 

rajtrácsra. 

Jedlóczky kicsit beragadt a rajtnál, így az időmérőn harmadik Radim Adamek azonnal 

megtámadta, és meg is előzte a magyar versenyzőt. A 4-es kanyarban már a BMW M3 volt 

elöl, Adamek azonban a hideg gumikon kicsit túlvállalta magát, és beleállt a falba. 

Azonnal beküldték a biztonsági autót, amely mögött négy teljes kört töltött a mezőny. Az 

újraindítás után Jedlóczky rögtön 2,2 másodperces előnyt autózott ki a rajt után a nyolcadikról 

a második helyre előrelépett Nemanja Milovanoviccsal szemben, aki képtelen volt tartani az 

éllovas tempóját. 

A Zengő Motorsport negyedik helyről indult versenyzője, Kismarty-Lechner Gábor 

folyamatosan közelített szerb ellenfelére, és végül az utolsó kör elején sikeres támadást 

indított ellene. Tóth Csaba és Tenke Tamás révén a Zengő Motorsport egy negyedik és egy 

ötödik helynek is örülhetett. 

Eredmények: 

1. Jedlóczky L. Márk (D4-TC-3.5, Seat Leon Cupra TCR) 26 perc 24.590 mp. 

2. Kismarty-Lechner Gábor (D4-TC-3.5, Seat Cupra TCR) +10.938 mp. 

3. Nemanja Milovanovics (D4-TC-3.5, Seat Leon Racer) +12.766 mp. 

4. Tóth Csaba (D4-TC-3.5, Seat Cupra TCR) +16.570 mp. 

5. Tenke Tamás (D4-TC-3.5, Seat Leon Cupra TCR) +17.053 mp. 



 
 
   

További részletes eredmények ITT 

Jedlóczky L. Márk, Zengő Motorsport (Seat Leon Cupra TCR, összetett 1. hely): 

A rajtnál kicsit beragadtam, és az egyes kanyarban elkövettem egy hibát is, így tudtak 

megelőzni. Sajnálom, hogy kiesett a BMW-s srác, mert vele valószínűleg nagyobbat tudtam 

volna csatázni. Ahogy teltek a körök és egyre nagyobb lett az előnyöm, próbáltam vigyázni az 

autóra, hogy a holnapi napot is kibírja. 

Kismarty-Lechner Gábor, Zengő Motorsport (Seat Cupra TCR, összetett 2. hely): 

Láttam, hogy kezd elmelegedni a gumija a szerb srácnak. Az utolsó kör előtt, a 12-es 

kanyarnál utol is értem, megpróbáltam a 13-asig belülről megelőzni, de az nagyon kockázatos 

manőver lett volna. A célegyenes végét aztán elfékezte, és alá tudtam fordulni. Ez a második 

hely kicsit jobb, mint amire számítottam. 

 

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

