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Ukrajnában rendezték az Inter-
continental Rally Challenge (IRC) 
negyedik versenyét, a Jalta-rali 
egyben Kelet-Európa-kupa futam-
nak is számított. Ez utóbbi beso-
rolás román győzelemmel zárult, 
noha az utolsó szakaszig úgy tűnt, 
az IRC nagy mezőnyében is lesz 
egy olyan pilóta, aki pontot szerez. 
Vlad Cosma egyébként az elsőke-
rék-meghajtású autók géposztá-
lyában a második helyet is meg-
szerezte az IRC-mezőnyben.

Az elmúlt három évben há-
rom román sikert hozott a 
Jalta-rali, igaz, az ukrajnai 

verseny tavaly és 2009-ben csak a 
Kelet-Európa-kupában számított, az 
IRC mezőnye először idén látogatott 
el a Fekete-tenger partjára. A rajtnál 
három olyan versenyző volt, aki a ro-
mán bajnokságban szerepel, Marco 
Tempestini Peugeot 207 S2000-
sel, míg Vlad Cosma és a bolgár 
Ekaterina Sztratieva Citroën C2R2-
vel próbálta felvenni a harcot az IRC-
ben érdekelt pilótákkal. Hármuk kö-
zül Tempestini volt sokáig harcban a 
pontokért, a Kolozsváron élő olasz az 
utolsó előtti szakaszt követően össze-
sítésben a 9. helyen állt, ám verseny-
gépe újra megtréfálta a taljánt: a Peu-
geot 207 S2000-es motorja az utolsó 
szakaszt megelőző időellenőrző pont 
előtt leállt és nem tudta a pilóta újra 
beindítani. Vlad Cosma sokáig az 
elsőkerék-meghajtású autóval (F2-
es géposztály) versenyzők listáján a 
harmadik helyen állt, ám egy belga 
pilóta kiesett, így a szintén kolozsvá-
ri versenyző megörökölte a második 
helyet a géposztályban, összetettben 
pedig tizenegyedikként, a Kelet-Eu-

rópa-kupában pedig elsőként zárta 
a Jalta-ralit. Cosma mögött az F2-es 
géposztályban a magyar Puskádi Já-
nos végzett egy Honda Civic Type-
R-rel, míg Sztratieva a negyedik lett.

A versenyt a finn Juho Hänninen 
(Škoda Fabia S2000) nyerte a fran-
cia Bryan Bouffier (Peugeot 207 
S2000) és a cseh Jan Kopecký 
(Škoda Fabia S2000) előtt. Az 
IRC-t Hänninen vezeti 58 ponttal 
az 55 pontos Kopecký és a 49 pon-
tos Bouffier előtt. 

Az IRC következő futamát, az 
Ypres-ralit június 23–25. között Bel-
giumban rendezik.

Mégis lesz futam 
Bahreinben
A Nemzetközi Automobil Szö-

vetség (FIA) pénteken bejelentette, 
hogy a március 13-án elhalasztott 
Bahreini Nagydíjat október 30-án 
pótolják. Márciusban azért kellett 
törölni a szezon első futamát, mert az 
arab országban zavargások voltak. A 
futam pótlása miatt később lesz vége 
az idei szezonnak, ugyanis eredetileg 
az Indai Nagydíjat tervezték októ-
ber 30-ra, ám Bahrein bekerülésével 
december 11-re csúszik az indiai sze-
zonzáró időpontja. A FIA bejelenté-
se némileg meglepő, ugyanis Bahrein 
fővárosát – két hónap után először – 
ismét síita tüntetők lepték el.

A FIA közzétette a 2012-es ver-
senynaptárat is. A kiírás szerint ösz-
szesen 21 futam lesz, ami rekord, 
hiszen ilyen sok versenyt még soha 
nem rendeztek egy szezon alatt az F1 
történetében. A szezon Bahreinben 
veszi kezdetét március 11-én, míg 
az utolsó nagydíjat november 25-én 
tartják Brazíliában.

A 2012-es Forma–1-es verseny-
naptár: március 11. Bahrein; március 
18. Ausztrália; április 1. Malajzia; áp-
rilis 8. Kína; április 22. Korea; május 
6. Törökország; május 20. Spanyol-
ország; május 27. Monaco; június 
10. Kanada; június 17. Egyesült Ál-
lamok; július 1. Spanyolország; július 
15. Anglia; július 29. Németország; 
augusztus 5. Magyarország; szeptem-
ber 2. Belgium; szeptember 9. Olasz-
ország; szeptember 30. Szingapúr; 
október 14. Japán; október 28. India; 
november 11. Abu Dzabi; november 
25. Brazília.

Michelisz második lett
A BMW-vel versenyző Michelisz 

Norbert a második helyen végzett 
a túraautó-világbajnokság tegnapi 
hun garoringi állomásának első futa-
mán. A magyar versenyző jó rajt után 
kapaszkodott fel a 2. helyre, és meg is 
őrizte azt az élről induló svájci Alain 
Menu (Chevrolet) mögött.

A második futam azonban ka-
tasztrofális volt a magyar pilóta szá-
mára. Michelisz ugyan jól rajtolt, de 
az első kanyarhoz érve a belső ívre 
igyekezett, de későn fékezett. Az első 
helyről a harmadikra visszaeső ma-
rokkói Mehdi Bennaninak hátulról 
nekiment, ezután a fűre került, ahol 
hiába fékezett, telibe kapta oldalról 
az élre jutó dán Kristian Poulsent. 
A versenyt a második körben a hir-
telen jött zivatar miatt félbeszakí-
tották, a közel félórás szünet alatt 
a szerelők Michelisz autóját ugyan 
összerakták, ám a magyar csak a 14. 
helyen zárta az újraindított, ütközé-
sekkel tarkított futamot. A második 
versenyt Yvan Müller (Chevrolet) 
szerezte meg.

Vlad Cosma EK-futamot nyert

Roland Garros. A nőknél a kínai Li Na, míg a férfiaknál a spanyol Ra-
fael Nadal nyerte meg az idei francia nyílt teniszbajnokság egyes küzdelmeit. 
Li Ni a címvédő olasz Francesca Schiavone ellen szerezte meg a győzelmet 
a döntőben. A 29 éves kínai hölgy pályafutása során először diadalmasko-
dott Grand Slam-tornán, és egyben ő az első ázsiai teniszező, aki GS-viadalt 
tudott nyerni egyesben. A férfiak döntőjében a címvédő és egyben világelső 
Nadal négy szettben verte svájci riválisát, Roger Federert. Nadal pályafutása 
során tizedszer diadalmaskodott Grand Slam-tornán és hatodszor a Roland 
Garroson. Eredmények: férfiak: Rafael Nadal – Roger Federer 7:5, 7:6 
(7–3), 5:7, 6:1; nők: Li Na – Francesca Schiavone 6:4, 7:6 (7–0).

Vlad Cosma megnyerte az ukrajnai Kelet-Európa-kupa küzdelmeit
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Sebestyén Péter a 22. helyen vég-
zett a 125 kcm-es kategóriában 
tegnap a gyorsaságimotoros-

világbajnokság idei ötödik futamán, a 
Katalán Nagydíjon, Barcelonában. A 
30. helyről rajtoló fiatal magyar piló-
ta egy kör hátránnyal zárta a viadalt a 
győztes spanyol Nicolas Terol mögött. 
A MotoGP-ben az ausztrál Casey 
Stoner, míg a Moto2-ben a német 
Stefan Bradl érte el a legjobb időt.

A Katalán Nagydíjon nagyon sok 
motoros bukott, a legdurvább esés a 
Moto2-es versenyen hat körrel a vége 
előtt volt. A török Kenan Szofuglu az 
egyik kanyarban kibillentette hátulról 
a dobogóért küzdő Julian Simont, 
miután a hazai pályán versenyző 
motoros elrepült, a török még neki 

is ment. A versenybalesetben Simon 
jobb lábának síp- és szárkapocscsontja 
is eltörött.

Eredmények
MotoGP: 1. Casey Stoner (Hon-

da), 2. Jorge Lorenzo (Yamaha), 3. 
Ben Spies (Yamaha). A vébé állása: 
1. Lorenzo 98 pont, 2. Stoner 91 p., 
3. Andrea Dovizioso (Honda) 63 
p.; Moto2: 1. Stefan Bradl, 2. Marc 
Marquez, 3. Alex Espargaro. A vébé ál-
lása: 1. Bradl 102 p., 2. Simone Corsi 59 
p., 3. Andrea Iannone 49 p.; 125 kcm: 
1. Nicolas Terol, 2. Maverick Vinales, 
3. Jonas Folger (mind Aprillia),...22. 
Sebestyén Péter (KTM). A vébé állá-
sa: 1. Terol 120 p., 2. Sandro Cortese 
72 p., 3. Folger 68 p.

Kört kapott Sebestyén


