
 
 
   

Sajtóközlemény 

Jedlinski simán nyert a nagy túraautósok között a LAPTIMING Driving 

Academy Kupán 

Marcin Jedlinski könnyed rajt-cél győzelmet aratott a nagy túraautósok között, az új 

fejlesztésű Audi R8-asnak nem volt ellenfele. 

Egy kis késéssel kezdődött a nagy túraautósok szombati versenye a LAPTIMING Kupán, a 

Hungaroring ötös kanyarjában kellett egy jókora olajfoltot feltakarítani. A felvezető körben 

elkezdett ugyan csöpögni az eső, de ez a pálya állapotára nem volt hatással. 

A rajt legizgalmasabb pillanata az volt, hogy az időmérőn leggyorsabb Marcin Jedlinski 777-

es rajtszámú Audi R8-asa mellé bebújt az időmérőn negyedik Richard Chlad a 77-es 

rajtszámú másik R8-assal, de az első féktáv kisebb elmérése miatt átmenetileg visszaesett a 

negyedik helyre. 

Az élen Jedlinskinek tükörsima versenye volt, megszorítani sem tudták, Chlad pedig gyorsan 

visszaszerezte a rajtnál elveszített két pozíciót, a hetedik körben már a két csupahetes 

rajtszámú autó vezette a mezőnyt. A célban végül majdnem 20 másodperces különbség volt a 

két Audi között. 

Összetettben Lekeny Márk nyolcadikként ért célba Porsche 991-esével, a magyar bajnoki 

értékelésben ezzel második helyet szerzett. 

Eredmények: 

1. Marcin Jedlinski (D4 GT3-, Audi R8 LMS GT3) 26 perc 21.067 mp. 

2. Richard Chlad Jr. (D4 GT3-, Audi R8 LMS Ultra) +19.655 mp. 

3. Miro Konopka (D4 GT3-, Lamborghini GT3 Evo) +35.910 mp. 

... 

8. Lekeny Márk (E1 +3.5, Porsche 991 GT3 Cup) +1 kör 

További részletes eredmények ITT 

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


 
 
   

Marcin Jedlinski, Olimp Racing (Audi R8 LMS GT3, összetett 1. hely): 

Jó verseny volt, végig jól éreztem magam. A versenyem még az időmérőnél is kicsit jobban 

sikerült, nagyon elégedett vagyok a mai nappal és az eredménnyel is. 

Lekeny Márk, Opció Kft. / BOVI Motorsport (Porsche 991 GT3 Cup, F+3.5 magyar 

bajnoki 2. hely): 

Teljesen elégedett vagyok a versenyemmel, remekül szórakoztam. Rögtön a futam elején 

összekerültem egy Lambóval, ő az egyenesben volt gyorsabb, én a hátsó részen, odavissza 

matekoztuk egymást. Végül kiforgott előlem, így megoldottuk a problémát. 

 


