
A szezonról: 

Idén összesen 20 versenyt teljesített a mezőny, több mint 9 hónap telt el az első és az utolsó futam 

között. Összesen 31 pilóta állt rajthoz a szezonban legalább 1 futamon.  

A versenyeken rajthoz állók száma átlagosan 16,4 volt, ami azt gondolom, hogy a mai szimulátoros 

helyzetben egészen kiváló egy ilyen maratoni hosszúságú szezonban. Reményeink szerint egyre 

növekszik majd ez a szám. A versenyek komolyságát mutatja, hogy a versenyeket átlagosan 12,95 

befejezett futam is volt (azaz a kiírt versenytáv 85%-os teljesítése). A legtöbb induló a szezonnyitón 

Melbourne-ben volt 19 fő, Monte-Carlo utcáin is ennyi induló lehetett volna. Pityu technikai 

probléma miatt nem tudott rajthoz állni végül, de a hivatalos értékelésben ezzel együtt szerepel. A 

legkevesebb induló Interlagosban volt az ismert okok miatt, 11 pilóta állt rajthoz. Emellett az USA és 

Abu Dhabi nagydíjakon volt 12 induló. 

A célba érési mutató eszerint átlagosan 79,8% volt a teljes szezonra vetítve. Érdekesség, hogy az 

Olasz illetve az Amerikai futamot minden induló befejezte. A mutatót aligha meglepő módon 

leginkább az utcai pályák rontották. Baku 50%-os mutatóval a legrosszabb verseny volt, míg 

Szingapúr 56%, Monaco 63%  

A futamokról, eredményekről: 

Elöljáróban annyit, hogy a lenti statisztikák összeállítása elsősorban a lefutott időmérők, és futamok 

szerver logjaira támaszkodik. A relatív értékelésnél általában torz képet ad, ha kevés a minta, így a 

legtöbb mutatóban csak azok a pilóták szerepelnek, akik legalább 5 futamon indultak a szezonban. 

Adott esetben korrekciókat tartalmaznak az adatok, amelyek kissé árnyalják a képet, és talán 

értékesebb információval szolgálnak. Utóbbiakat nem mindig volt egyszerű megállapítani (kiesések, 

boxból indulások, időmérők kihagyása, leszakadások stb.). Emiatt elképzelhető mindezen adatokban 

pontatlanság, ezzel együtt remélem érdekes olvasmány lesz a tagok számára. 

A pontverseny hivatalos végeredménye megtalálható, így azzal komolyabban nem érdemes 

foglalkozni. 

Győzelmek tekintetében a végül pontversenyben második helyezett Zachar Mitya volt a legjobb 7 

sikerrel. A teljes szezonban összesen 8 pilóta jegyzett nagydíj győzelmet. 

2. Kecső Sándor (3),  

3. Szabó László, Kiss Csaba, Uzsák Zoltán, Zselenák Péter (2-2),  

4. Strack Tamás, Guti Gergő (1-1) 

Dobogós helyet nem kevesebb, mint 17 pilóta szerzett a szezon során, tehát a mezőny több mint 

fele. Itt is Mitya vitte a prímet, 11 alkalommal végzett az első három hely valamelyikén.  

A további sorrend: 

2. Strack Tamás (8), 

3. Kecső Sándor (7),  

4. Szabó László, Seben Olivér (5-5), 

5. Uzsák Zoltán, Zselenák Péter, Guti Gergő (3-3),  



6. Kiss Csaba, Schmidt Krisztofer, Kis János Attila, Tóth Zoltán, Horváth Ádám, Csóka 

Máté (2-2) 

7. Szabó Zsolt, Szenczy Dénes, Bernáth István (1-1) 

Az időmérők királya a szezonban Szabó László lett 5 elsőséggel, igaz Horváth Ádám úgy második 

ebben a rangsorban, hogy mindössze 6 futamon szerepelt, ezekből 4 alkalommal viszont az övé volt a 

pole. 

Összesen 10 pilóta rajtolhatott az első rajtkockából valamelyik futamon. A további sorrend alább 

olvasható: 

8. Zachar Mitya, Kis János Attila, Kiss Csaba (2-2) 

9. Strack Tamás, Kecső Sándor, Seben Olivér, Zselenák Péter, Csóka Máté (1-1) 

Az időmérős teljesítményhez kapcsolódóan az átlagosan elért helyezések rangsora is érdekes lehet. 

Itt csak azok a pilóták lettek értékelve, akik legalább 5 futamon indultak. Ezen kívül azok az időmérők 

nem számítottak az átlagba, amikor az adott pilóta valamilyen okból nem futott mért kört az 

időmérőn (licensz, büntetés, egyéb). Ebben a tekintetben a legjobbak: 

1. Horváth Ádám – 1,5 átlagos rajthely 

2. Szabó László – 1,56 

3. Zachar Mitya – 2,86  

4. Strack Tamás – 4,17 

5. Kecső Sándor – 5,32 

 

Az időmérő kapcsán még egy érdekes adathalmaz adódik, mégpedig, hogy adott rajthelyhez képest ki 

mennyi pozíciót tudott javítani (vagy rontani) a versenyen. Itt abszolút értékelésben Szenczy Dénes 

verhetetlen volt. 103 pozícióval zárta ezt a táblázatot az élen. (A pozíció vesztések negatívan 

figyelembe lettek véve, a licensz, és büntetés miatti boxrajtok viszont kikerültek ebből az 

értékelésből) 

A további sorrend: 

2. Tóth Miklós - 32 pozíció 

3. Uzsák Zoltán – 21 

4. Guti Gergő – 13 

5. Lukáts Miklós – 12 

Ami a versenyben futott leggyorsabb köröket illeti ebben a műfajban a pontversenyben is győztes 

Kecső Sándor végzett az élen, 4 alkalommal volt övé ez a kör. Ez is mutatja, hogy ilyen tekintetben 

változatos volt minden verseny, összesen 11-en szerezték meg ezt a címet valamelyik versenyen.  

A további sorrend a következő: 

2. Szabó László, Zachar Mitya (3-3) 

3. Kis János Attila, Strack Tamás (2-2) 

4. Horváth Ádám, Kiss Csaba, Seben Olivér, Csóka Máté, Tóth Zoltán, Szenczy Dénes (1-1) 

  



Ide vonatkozóan hála a részletes logoknak további érdekességeket jegyezhetünk fel. Egyfelől látható, 

hogy ki hányszor volt egy adott körben éppen a mezőnyben a leggyorsabb. Az élmezőny itt abszolút 

értékben: 

1. Kecső Sándor – 131 kör 

2. Zachar Mitya – 111 

3. Szabó László – 105 

4. Strack Tamás – 88 

5. Seben Olivér,-Kiss Csaba – 52-52 

 

Másfelől ezt a mutatót relatív módon is nézhetjük, vagyis arányosítjuk az adott pilóták által megtett 

összes körszámhoz. Vagyis egy adott pilóta a megtett köreinek hány százalékában volt a mezőny 

leggyorsabbja. Ezzel az alábbi sorrend alakul ki az élmezőnyben. 

1. Szabó László – 29% 

2. Zachar Mitya – 18% 

3. Horváth Ádám, Kecső Sándor – 17% 

4. Nemes Zsolt – 14% 

5. Guti Gergő – 12% 

Egyéb érdekességek: 

Uzsák Zoltán és Seben Olivér mind a 20 futamon elindultak, Kecső Sándor, Szenczy Dénes, Bernáth 

István, és Lukáts Miklós egy futamot hagytak ki, Strack Tamás, Csóka István, Tóth Miklós összesen 

kettőt-kettőt. Szabó Zsolt, és Biczó Imre mindössze 3-3 alkalmat hagyott ki. Zachar Mitya is összesen 

2 alkalommal nem rajtolt el, azonban ő csak 3. futamon csatlakozott a mezőnyhöz, ezért 16 rajtja jött 

össze a szezonban. 

Uzsák Zoltán valamennyi futamnak teljesítette a 85%-t is legalább, így ebben a mutatóban ő áll az 

élen 20 befejezett futammal. Seben Olivér, Kecső Sándor, Szenczy Dénes, és Lukáts Miklós 18 

futamot fejezett be ilyen módon, valamint Strack Tamás és Csóka István 17-17 ilyen futammal 

büszkélkedhet. A befejezett futamok arányában erős volt még Guti Gergő is, ő mind a 7 futamot 

befejezte amelyen elindult, de mivel később csatlakozott a bajnoksághoz, az abszolút értékelésben 

csak a következő szezonban lesz esélye megvívni ezért a címért. 

Ehhez kacsolódik az érdekesség kedvéért az abszolút értékben megtett versenykörök statisztikája. A 

szezonban összesen 840 kört futottunk, ebből Uzsák Zoltán 826 teljesített körrel jutott a 

legmesszebbre. A további sorrend: 

2. Seben Olivér – 820 kör 

3. Lukáts Miklós – 775 kör 

4. Kecső Sándor – 756 kör 

5. Szenczy Dénes – 746 kör 

  



Megnézhetjük azt is mely pilóták töltötték az élen a legtöbbet ebből a 840 körből. Abszolút értékben 

a sorrend: 

1. Zachar Mitya – 164 kör (a Spanyol nagydíjon a kizárás miatt a mindenkori 2. 

helyezetthez kerültek a körök) 

2. Szabó László – 154 

3. Kecső Sándor – 116 

4. Strack Tamás – 77 

5. Uzsák Zoltán – 73 

 

A relatív értékek esetén csak azok a versenyek kerültek az értékelésbe ahol az adott pilóta legalább 1 

kört megtett a futamon. Ez alapján: 

1. Zselenák Péter –  a megtett köreinek a 38,77%-ban az élen volt* ( a Spanyol nagydíj 

nélkül csak 27,8%) 

2. Szabó László – 35,56% 

3. Zachar Mitya – 28% 

4. Kiss Csaba – 25,62% 

5. Horváth Ádám – 20,09% (a Spanyol nagydíj nélkül  18,45%) 

Ha minden pilóta, minden körét figyelembe vesszük, akkor összesen 11.578 megtett versenykör van 

a hátunk mögött hagyott szezonban. Ehhez hozzávéve a versenyzők összesített átlag fogyasztását, 

akkor ez összességében 16.335 liter virtuális üzemanyag elfogyasztását jelenti.  

Ha pedig üzemanyag, akkor górcső alá vehetjük a legtakarékosabb pilótákat a mezőnyben. Ehhez 

minden versenyen a mezőny átlagos fogyasztásától való eltérést vizsgáltam százalékosan, így 

kiküszöbölve a különböző pályákat. Ehhez hozzátartozik, hogy azok lettek értékelve ebben a 

tekintetben, akik legalább 5 futamon részt vettek, illetve az esetleges korai kiesések miatti torzító 

értékeket igyekeztem kivenni az adatok közül. Ez alapján az alábbi sorrend alakult ki: 

1. Guti Gergő –átlagosan 4,65% jobb fogyasztást ért el az átlagnál 

2. Zselenák Péter – 4,43% 

3. Ződös Zoltán – 3,7% 

4. Szabó László – 2,8% 

5. Strack Tamás – 2,21% 

Akik pedig a legkevésbé voltak takarékosak (negatív eltérés), csak az érdekesség miatt: 

Tóth Zoltán - -1,1% 

Csóka Máté - -1,24% 

Szabó Zsolt - -1,35% 

Bernáth István - -3,84% 

Uzsák Zoltán - -4,76% 

  



Hasonlóképpen az átlagos gumikopás relatív statisztikája is érdekes lehet, ki mennyire tudta kezelni a 

gumikat és/vagy taktika miatt hogy alakult ebben a tekintetben a mezőny. Az adatok figyelembe 

vételénél hasonlók voltak indokoltak, mint az üzemanyag tekintetében. Tehát alább a legnagyobb 

gumimágusok: 

1. Zselenák Péter –  átlagosan 32%-al jobb gumikopás a mezőnynél 

2. Zachar Mitya – 25% 

3. Guti Gergő – 21% 

4. Szabó László – 21% 

5. Strack Tamás – 19% 

És akik ilyen-olyan okokból általában nem tudtak vigyázni az abroncsokra: 

Tóth Zoltán - -16% 

Horváth Ádám - -19% 

Tóth Miklós - -19% 

Nemes Zsolt - -22% 

Biczó Imre - -46% 

Valamennyire ehhez kapcsolódik a boxkiállások számának vizsgálata, igaz ebben minden 

boxlátogatás szerepel. Abszolút értékben Biczó Imi csapata a fentiek miatt 60 alkalommal várta őt a 

boxban. A további sorrend ebben a tekintetben: 

Lukáts Miklós – 46 kiállás 

Uzsák Zoltán – 45  

Csóka István - Seben Olivér – 44 

Tóth Miklós – 43 

Természetesen itt is árnyalható a kép egy relatív mutatóval, amely esetben a kiesések nem 

számítottak bele az értékelésbe, valamint szintén a minimum 5 futammal rendelkező pilóták lettek 

értékelve. 

Biczó Imre – 4,5 boxkiállás átlagban 

Hajóssy László – 3,4 

Horváth Ádám – 2,75 

Tóth Miklós – 2,6 

Csóka István – 2,59 

Aki kíváncsi a teljes táblázatokra, vagy arra, hogy adott mutatóban milyen pozícióban végzett az 

keressen meg skype-n. 

Sebenoli 


