
 

A szezonról: 

Idén összesen 18 versenyt teljesített a mezőny, több mint 8 hónap telt el az első és az utolsó futam 

között. Összesen 29 pilóta állt rajthoz a szezonban legalább 1 futamon. Tavaly a 20 futamon, 31 

induló volt. 

A versenyeken rajthoz állók száma átlagosan kereken 19 fő volt, (tavaly 16,4), ez egészen remek, sőt 

talán kiemelkedőnek is nevezhető szám kis hazánkban. A versenyeket befejezők aránya is javult 81% 

felett volt, ezt az átlagosan 15,56 befejezett futam adja ki (itt csak a kiírt versenytáv 85%-os 

teljesítése számított befejezettnek). Ez ugyancsak több a tavalyinál (12,95). A legtöbb induló a 

szezonban 22 fő volt, ez 3 alkalommal is előfordult. Kína, Ausztria, és Németország. A legkevesebb 

induló Interlagosban volt. Nem meglepő, ez tavaly is így történt, ezúttal 14 pilóta állt rajthoz. Ezen 

kívül azonban a legkevesebb induló 17 fő volt, mégpedig a Francia, a Magyar, és a Japán futamokon, 

ez pedig ugye magasabb szám, mint a tavalyi átlag. 

Érdekesség, hogy idén nem volt olyan futam, melyet minden induló befejezett, Spanyolországban 

volt mindössze 1 kieső. A mutatót ezúttal Magny Cours rontotta leginkább, de még ott is 71%-os 

célba érés jött ki, kiemelkedően sok kieső egyik versenyen sem volt.  

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/fejeztek be (a 

relatív értékeknél 10) 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 foglalkoznék itt. 

Hála a rendszernek még egyéb érdekességek is megtalálható a „Driver Stats” fülön. 

Győzelmek tekintetében tavalyhoz hasonlóan Zachár Mihály volt a legjobb 6 sikerrel. Érdekesség, 

hogy tavaly a csonka szezon végett a 7 futamgyőzelem is csak a 2. helyre volt elég számára 

összesítésben. A teljes szezonban összesen 9 pilóta jegyzett nagydíj győzelmet, ezzel eggyel több 

mint az előző szezonban. 

2. Guti Gergő, Strack Tamás, Szabados Lajos, Horváth Ádám (2-2),  

3. Juhász Attila, László Róbert, Walter Attila, Szabó László, (1-1),  

Összesítésben 2 szezon alatt Mitya már 13 győzelmet számlál. Duplázni csak Montrealban tudott, 

illetve a Francia Nagydíjon, de ott két különböző helyszínen volt a futam. 

  



 
Dobogós helyet 14 pilóta szerzett a szezon során, tehát a mezőny közel fele. Elmondható ebben a 

tekintetben a tavalyi szezon arányaiban is kissé változatosabb volt. Itt is Mitya vitte a prímet, 12 

alkalommal végzett az első három hely valamelyikén.  

A további sorrend: 

2. Guti Gergő (10) 

3. Juhász Attila (7), 

4. Strack Tamás (6),  

5. Szabados Lajos(5), 

6. Horváth Ádám (4),  

7. Kecső Sándor, Szabó László (2-2) 

8. Tóth Zoltán, Seben Olivér, László Róbert, Tokos Csaba, Nemes Zsolt, Walter Attila (1-

1) 

Összesítésben Zachár Mihálynak 22 dobogós helyezése van, őt követik: Strack Tamás (14), és Guti 

Gergő (13). 

Az időmérők igen változatosan alakultak, ami az első rajtkockákat illeti a szezonban Nemes Zsolt és 

Zachár Mihály volt a legjobb 3-3 elsőséggel. Összesen 8 pilóta rajtolhatott az első rajtkockából 

valamelyik futamon, igaz tavaly ez a szám 10 volt, de idén nem volt domináns időszaka senkinek sem, 

persze ez a szabály változtatásoknak is köszönhető. A további sorrend alább olvasható: 

Horváth Ádám, Walter Attila, László Róbert, Szabó László, Szabados Lajos, és Juhász Attila 

(2-2) 

Összesítésben szoros az élmezőny Szabó Lászlónak 7, Horváth Ádámnak 6, míg Zachár Mihálynak 5 

első rajtkockája van eddig. Érdekesség, hogy ismételni senkinek sem sikerült adott pályán. 

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 egyáltalán mért kört 

az időmérőn (licensz, büntetés, egyéb), vagy a mért körét később a BT pályaelhagyás miatt elvette. 

Ebben a tekintetben a legjobbak: 

1. Nemes Zsolt – 3,9 átlagos rajthely 

2. Walter Attila – 4,86 

3. Zachár Mihály – 5,22  

4. Guti Gergő – 5,29 

5. Juhász Attila – 5,63 

 

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 ismét, bár ezúttal nem volt akkora a fölénye. 82 pozícióval zárta ezt a táblázatot az 

élen. (A pozíció vesztések negatívan figyelembe lettek véve, a kizárások viszont kikerültek ebből az 

értékelésből, igaz az élmezőnyben a sorrend ugyanez maradna) 



 
A további sorrend: 

2. Uzsák Zoltán – 68 

3. Seben Olivér – 51 

4. Zachár Mihály – 38 

5. Csóka István - 32 

 

Ami a versenyben futott leggyorsabb köröket illeti ebben a műfajban Horváth Ádám végzett az élen, 

5 alkalommal volt övé ez a kör. A kevesebb futam ellenére idén is 11 pilóta szerzett leggyorsabb kört. 

A további sorrend a következő: 

2. Nemes Zsolt, Szabados Lajos, Strack Tamás (2-2) 

3. Guti Gergő, Juhász Attila, Walter Attila, Szabó László, Kecső Sándor, Csóka Máté, Szenczy 

Dénes(1-1) 

Összesítésben Horváth Ádám 6 leggyorsabb körrel vezeti az örökranglistát is így, de mögötte szoros a 

mezőny. Kecső Sándor (5), Strack Tamás, Szabó László (4-4). Itt 3 duplázásunk is volt, Szabó László a 

Hungaroringen, Strack Tamás Szingapúrban, és Csóka Máté Austinban 

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. Guti Gergő – 115 kör 

2. Szabados Lajos – 98 

3. Zachár Mihály – 86 

4. Horváth Ádám – 72 

5. Strack Tamás – 55 

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, versenyenkénti átlagban. Itt csak a legalább 10 futamot teljesítők kerültek az 

értékelésbe. Ezzel az alábbi sorrend alakul ki az élmezőnyben. 

1. Guti Gergő – 16,05% 

2. Szabados Lajos – 15,66% 

3. Horváth Ádám – 12,35% 

4. Zachár Mihály – 10,39% 

5. Strack Tamás – 7,93% 

A később kizárt pilóták eredményei fenti mutatóknál nem lettek figyelembe véve, a következő 

leggyorsabb kört futó pilóta került a helyére. 



 
Egyéb érdekességek: 

Ebben a szezonban elég sokan voltak akik elindultak minden versenyen, nevezetesen: Zachár Mihály, 

Seben Olivér, László Róbert, Uzsák Zoltán, Lukáts Miklós és Csóka István, Juhász Attila, és Kecső 

Sándor egy futamot hagytak ki, Guti Gergő,Strack Tamás, és Szenczy Dénes kettőt-kettőt. 

Összesítésben Uzsák Zoltán és Seben Olivér vezet 38 versennyel, őket követik Lukáts Miklós (37), 

Csóka István, Kecső Sándor (36-36) 

Zachár Mihály, Uzsák Zoltán és Lukáts Miklós valamennyi futamnak teljesítette a 85%-t is idén. 

Összesítésben Uzsák Zoltán vezet itt is 38 versennyel, mögötte a sorrend: Lukáts Miklós (36), Seben 

Olivér (35) 

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

szezonban összesen 807 kört futottunk, ebből Zachár Mihály 805 teljesített körrel jutott a 

legmesszebbre. A további sorrend: 

2. Seben Olivér – 804 kör 

3. Lukáts Miklós – 800 kör 

4. Uzsák Zoltán – 797 kör 

5. Csóka István – 788 kör 

Összesítésben az élmezőny: Seben Olivér (1624 kör), Uzsák Zoltán (1623), Lukáts Miklós (1575) 

Megnézhetjük azt is mely pilóták töltötték az élen a legtöbbet ebből a 807 körből. Élén állt pilóta 

későbbi kizárása esetén a mindenkori 2. helyezett kapta meg a köröket. Abszolút értékben a sorrend: 

1. Zachar Mitya – 179  

2. Szabados Lajos – 122 

3. Guti Gergő – 104 

4. Juhász Attila – 79 

5. Walter Attila, Strack Tamás – 56 

 

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

kört megtett a futamon, és legalább 10 futamon indult. Ez alapján: 

1. Zachár Mihály a megtett köreinek a 21,18%-ban az élen volt 

2. Szabados Lajos – 20,22% 

3. Guti Gergő – 14,45% 

4. Horváth Ádám – 9,87% 

5. Juhász Attila – 9,85% 

Ha minden pilóta, minden körét figyelembe vesszük, akkor összesen 13.850 megtett versenykör van 

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

akkor ez összességében 30.511liter 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 10 futamon részt vettek, illetve az esetleges korai kiesések miatti torzító 

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

1. Tokos Csaba –átlagosan 1,86% jobb fogyasztást ért el az átlagnál 

2. Lukáts Miklós – 1,49% 

3. Tóth Miklós – 1,29% 

4. Kecső Sándor – 0,97% 

5. Strack Tamás – 0,84% 

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

 Zachár Mihály - -0,64% 

 Horváth Ádám - -0,7% 

 Szenczy Dénes - -0,7% 

 Szabó Zsolt - -1,84% 

 Uzsák Zoltán - -2,35% 

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. László Róbert – átlagosan 16%-al jobb gumikopás a mezőnynél 

2. Zachár Mihály – 13% 

3. Strack Tamás – 13% 

4. Kecső Sándor – 11% 

5. Tokos Csaba – 7% 

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

 Csóka István - -9% 

 Szabó Zsolt - -19% 

 Tóth Miklós - -26% 

 Horváth Ádám - -26% 

 Biczó Imre - -36% 

Valamennyire ehhez kapcsolódik a boxkiállások számának vizsgálata, igaz ebben minden 

boxlátogatás szerepel. Abszolút értékben Kecső Sándor csapata a jó gumikopás ellenére összesen 38 

alkalommal várta őt a boxban. A további sorrend ebben a tekintetben: 

 Csóka István – 37 kiállás 

 Seben Olivér – 34  

 Horváth Ádám – Zachár Mihály – Lukáts Miklós – 33-33 

 Tóth Miklós – Guti Gergő – 32-32 



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

kizárások nem számítottak bele az értékelésbe, valamint szintén a minimum 10 futammal rendelkező 

pilóták lettek értékelve. 

 Szabó Zsolt – 3,6 boxkiállás átlagban 

 Biczó Imre – 2,86 

 Horváth Ádám – 2,73 

 Tóth Miklós – 2,5 

 Kecső Sándor – 2,25 

A relatív mutatónál érdekes az is, hogy a megtett futamokhoz képest kik voltak átlagban a 

legkevesebbet a boxban, vagyis kik taktikáztak többnyire kevesebb kiállással, mint a többség. Persze 

ennél az értéknél már sok minden más is közrejátszik. 

 László Róbert és Juhász Attila – 1,69 

 Uzsák Zoltán – 1,78 

 Szenczy Dénes – 1,79 

 Nemes Zsolt – 1,8 

 Seben Olivér – 1,82 

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

keressen meg skype-n. 

Sebenoli 


