
 
 
   

Sajtóközlemény 

Jedlóczky ismételt a LAPTIMING Driving Academy Kupán 

Jedlóczky Márk megismételte szombati győzelmét a kis túraautósok között a 

LAPTIMING Driving Academy Kupa vasárnapi második versenyén. A Zengő 

Motorsport pilótája ezúttal a negyedik helyről rajtolva nyert. 

Noha a kis túraautósok vasárnapi időmérőjén is Jedlóczky Márk autózta a legjobb időt a 

Hungaroringen, a Zengő Motorsport versenyzője csak a negyedik helyről indulhatott egy 

szabálytalan manőver miatt. Jedlóczky sárga zászló alatt előzött a kvalifikáción, amiért 

háromhelyes rajtbüntetést kapott a felügyelőktől. 

Az első rajtkockába így Tenke Tamás, míg a másodikba a szombati versenyen másodikként 

leintett Kismarty-Lechner Gábor állhatott fel, a start azonban Jedlóczkynak sikerült a 

legjobban. A szombati győztes jó helyezkedéssel már az első kanyarban átvette a vezetést, az 

előnyét négy kör alatt hat másodpercesre növelte. 

A végső sorrend már az első körben kialakult, ezúttal a szombaton harmadik Nemanja 

Milovanovics állhatott fel a dobogó második fokára, Kismarty-Lechnernek meg kellett 

elégednie a harmadik hellyel. Pedig a forgatókönyv nagyon hasonló volt a szombatihoz, 

amikor Kismarty-Lechner az utolsó körben előzte meg szerb ellenfelét: ezúttal is nagyon 

közel került hozzá, támadást azonban nem tudott indítani, mert az utolsó percekben a pályára 

kellett küldeni a safety cart egy veszélyes helyen félreállt autó miatt. 

A versenyt végül a biztonsági autó mögött intették le, de itt is volt egy kis kavarodás: Tenke a 

safety car alatt megelőzte Merk Józsefet, ezért módosították a végeredményt. 

Eredmények (D4 TC - D4 TWC): 

1. Jedlóczky L. Márk (D4-TC-3.5, Seat Leon Cupra TCR) 27 perc 02.826 mp. 

2. Nemanja Milovanovics (D4-TC-3.5, Seat Leon Racer) +0.142 mp. 

3. Kismarty-Lechner Gábor (D4-TC-3.5, Seat Cupra TCR) +0.828 mp. 

4. Merk József (D4-TC-3.5, Lada Vesta) +1.030 mp. 

5. Tenke Tamás (D4-TC-3.5, Seat Leon Cupra TCR) +1.036 mp. 



 
 
   

További részletes eredmények ITT 

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

Egy szabálytalan manőver miatt visszasoroltak ugyan az időmérő után, de nem adtuk fel. 

Állítottunk egy kicsit a kocsin, ami nagyon jól sikerült, így az egyes kanyarban már én voltam 

elöl. Innen csak az volt a lényeg, hogy épségben beérjek a célba. Ugyanolyan jó versenyem 

volt, mint tegnap, tökéletes hétvégét zártam. 

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

