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Véget ért a hónapok óta húzódó 
legújabb diffúzorügy a Forma–1-
ben: utolsóként a két Ferrari-mo-
toros csapat, a Sauber és a Ferra-
ri is hajlandó visszaállni a futam 
előtti szabályokra.

Szombat este közölte a FIA, ha 
rajta múlik, már a következő 
nagydíjtól engedélyezi a Red 

Bull Racing befújt diffúzoros rend-
szerét, de a döntéshez az istállók 
egyhangú beleegyezésére van szük-
ség. A ferrarisok vasárnap reggel 
még vonakodtak, nem akartak al-
kalmazkodni a többség akaratához, 
de délutánra változott az álláspont-
juk. Ez azt jelenti, a FIA-tól már 
csak formalitás a néhány nappal 
ezelőtti előírások visszaállítása.

A Red Bulltól korábban azt 
nyilatkozták, fél másodpercet las-
sulhatnak a tiltással, de – pénteki 
engedélyezés, majd szombat reg-
geli újratiltás után – megszerezték 

az első rajtsort a brit futamra. A 
versenyen a módosítások miatt is 
feljavuló Ferrari viszont legyőzte 
Vetteléket.

Webber megtagadta 
az utasítát
Mark Webbert a Brit Nagydíj 

utolsó köreiben többször is arra 
kérték, hogy ne támadja Sebastian 
Vettelt, ő azonban megmakacsolta 
magát. A Red Bull főnöke szerint 
szükség volt a csapatutasításra.

Bár a Red Bullnál tavaly – elmé-
letben és gyakorlatban egyaránt – a 
végsőkig megtagadták a csapatuta-
sítások érvényesítését, a vasárnapi 
Brit Nagydíj utolsó köreiben arra 
kérték Mark Webbert, hogy „tartsa 

a távolságot” csapattársa mögött. Ő 
azonban nem zavartatta magát, és az 
utolsó méterekig üldözte Sebastian 
Vettelt, a leintés után pedig elismer-
te, hogy nem volt ínyére a kérés.

„Nem tetszik, egyáltalán nem. 
Természetesen figyelmen kívül 
hagytam, amit a csapat mondott, 
mert pozícióért harcoltam. Seb 
mindent beleadott, ahogy én is. 
Nem mentem volna neki senkinek” 
– fogalmazott az ausztrál, hozzáté-
ve: négy-öt alkalommal szóltak rá a 
rádión. „Négy vagy öt üzenet jött, 
de nem vettem figyelembe őket. 
Több pontot akartam, és ha Alonso 
az utolsó körben kiesik, az első he-
lyért küzdünk” – mesélte magától 
értetődően Webber, akinek tavaly 

kétszer is akadt hasonló nézetelté-
rése főnökeivel.

Christian Horner csapatfőnök 
úgy nyilatkozott, megérti Webber 
bosszúságát, de a döntésre szük-
ség volt. Hozzátette, hogy Vettel 
korábban KERS-problémákkal 
küzdött.

Míg Horner kitart a mellett, 
hogy helyes döntés volt nem koc-
káztatni a második-harmadik he-
lyért járó 33 pontot, Vettel azt 
mondta, nem érti a nagy felhajtást 
a csapatutasítás körül. „Szerintem 
versenyeztünk. Senki nem progra-
mozott be minket előre, hogy én 
jobbra húzódok, ő is jobbra húzó-
dik, én itt fékezek, ő amott fékez... 
Olyan keményen próbált támadni 

engem, amennyire csak tudott, csak 
nem járt sikerrel. Mögöttem volt, 
gyorsabb volt, előzni akart, sem-
mi probléma nincs ebben” – vélte 
Vettel, hozzátéve, hogy számára na-
gyon szórakoztató ez az egész ügy.

Sajtóértesülések szerint vasár-
napi tettével Webber szinte bizto-
san kiírta magát a Red Bulltól, 75 
ponttal volt lemaradva Vetteltől 
abban a pillanatban, amikor megta-
gadta a kéréseket. Öt pontért hara-
gította magára Horneréket, ilyent 
csak az az ember csinál, akinek már 
minden mindegy. Szerződése az év 
végén lejár, a hosszabbítást folya-
matosan halogatják, hónapok óta 
pletykálják, hogy Webbert vinné a 
Ferrari Massa helyére. Silverstone 
után nagyon úgy tűnik, ez igaz lehet 
vagy más jó ajánlata van az ausztrál-
nak. Jövőtől Vettel új társa az RBR-
nél Lewis Hamilton is lehet, akinek 
átigazolásáról többet írnak, mint 
Webber ferraris lehetőségéről.

Powell újra tíz másodperc alatt

hírfolyam

> Vívó-Eb. Huszonnégy fős magyar 
csapat vesz részt a csütörtökön kezdődő 
sheffieldi vívó Európa-bajnokságon, melyen 
az elvárás két-három érem megszerzése. Az 
egyes fegyvernemekben jórészt az elmúlt 
években kipróbált vívók szerepelnek, jelen-
tős változás a csapatépítés jegyében csak női 
kardban és női párbajtőrben tapasztalható. 
Amint az a tegnapi felvezető sajtótájékoz-
tatón kiderült, férfikardban visszakerült 
Nemcsik Zsolt, női párbajtőrben fegyelmi 

vétség miatt nem utazik Takács Emese, női 
kardban pedig hosszú idő után először nem 
lép pástra Nagy Orsolya.

> Tájfutás. Július első hetében Pécs kör-
nyékén rendezték meg a veterán tájfutó vi-
lágbajnokságot, valamint a Mecsek-kupát, 
amelyen 42 országból összesen 3300 sportoló 
vett részt. A Hargita megyei tájfutók magyar-
országi kiutazását Hargita megye önkormány-
zata támogatta. A megyebeli sportolók közül 
a legjobb eredményt a 16 évesek korcsoportjá-
ban rajthoz álló Erősdi Zakariás érte el, aki a 

Mecsek-kupán a negyedik helyen zárt, Iosub 
Gabriela pedig a 60 évesek korcsoportjában a 
hosszú távú versenyt a 24. helyen zárta a vete-
rán világbajnokságon.

> Gálaműsor. Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága és a Marosvásárhelyi Rádió 
szombaton tartja Az évszázad sportolója Hargita 
megyében című gálaműsorát. A rendezvénynek a 
csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza 
nagyterme ad otthont szombaton 11 és 13 óra 
között, a gálát a Marosvásárhelyi Rádió élőben 
közvetíti. A gálára a belépés ingyenes.

> Tájfutómaraton. A Csíkszeredai Kárpá-
tok SK szombaton tartja a Maros–Olt Tájfutó 
Maratont. A verseny a Gyergyói-havasokban és 
a Nagyhagymás-hegységben zajlik, a szervezők 
szerint két táv lesz: 42 kilométer 2200 méteres 
szintkülönbséggel és 14 kilométer 650 méteres 
szintkülönbséggel. A rajt szombaton 9 órakor a 
marosfői sportkomplexumban lesz, a sportolók 
ugyanide érkeznek majd vissza a távok megté-
tele után. A versenyre előzetesen csütörtökig a 
www.muresoltmarathon.ro internetes oldalon 
lehet nevezni, vagy pénteken és szombaton kora 
reggel a helyszínen. A nevezési díj 60 lej.
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Szakadékba zuhant

A Tour de France 9. szakaszán 
combcsonttörést szenvedő 
Alekszandr Vinokurov na-

gyon csalódott amiatt, hogy így 
kellett befejeznie pályafutása utol-
só francia körversenyét, de azzal 
nyugtatja magát, hogy járhatott 
volna sokkal rosszabbul is. A szin-
tén vasárnap nagyot bukó Johnny 
Hoogerland sebeit 33 öltéssel varr-
ták össze.

Vinokurov már korábban beje-
lentette, hogy az idén indul utoljára 
a Tour de France-on, ám versenyzé-
se sokkal rövidebbre sikerült, mint 
azt tervezte.

„Sosem gondoltam volna, hogy 
így búcsúzom majd a Tour de 
France-tól. Hatalmas csalódás ez 
számomra, nagyon szomorú vagyok 
most. Azzal próbálom nyugtatni 
magam, hogy járhattam volna sok-
kal rosszabbul is” – áll a Vinokurov 
által kiadott közleményben.

Vinokurov (képünkön balról)a 
hegyről lefelé sodródott le az útról, 
nagyjából 100 km/órás sebességgel 
repült be a fák közé. A vizsgálatok 
eredménye szerint combcsontjának 
felső része tört el. 

Csapattársa, Dmitrij Fofonov 
szerint az Omega Pharma–Lotto 
egyik kerekese bukott, majd őket 
is elkezdte magával sodorni. „Egy-
szer csak egy betonoszlop tűnt fel 
előttünk. Fékeztünk az ütközés 
elkerülése érdekében, de így is arra 
kényszerültünk, hogy a szakadékba 

rohanjunk. Alekszandr kifejezetten 
balszerencsés volt, előttem haladt, 
és egy fa állította meg” – mondta 
az orosz.

Johnny Hoogerland hősies mó-
don beért a célba, pedig ő is szörnyű 
sérüléseket szenvedett. Az egyik 
autós által fellökött Juan Antonio 
Flecha ugyanis az út mellett húzó-
dó szögesdrótba repítette. A hol-
land könnyek között állt fel a pódi-
umra, mint a hegyi versenyben élen 
álló versenyző, majd este 33 öltéssel 
varrták össze sebeit. Ennek ellenére 
nem kezdett el vádaskodni.

A Tour de France-on hétfőn pi-
henőnapot tartottak, ma az Aurillac 
és Carmaux közötti 158 kilométer 
vár a mezőnyre.

Az elmúlt hétvégén két versenyt 
is rendeztek az atlétika Gyémánt 
Liga-sorozatban. A tizennégy ver-
senyt tartalmazó sorozat nyolca-
dik viadalát pénteken Párizsban, 
a kilencediket pedig vasárnap 
Birminghamben tartották.

Két versenyt is rendeztek az 
elmúlt hétvégén az atléti-
kai Gyémánt Ligában: a 

sportolók pénteken Párizsban, va-
sárnap pedig Birminghamben áll-
tak rajthoz. A sorozatot összesen 
32 számban rendezték.

A jamaicai Asafa Powell nyer-
te a férfi 100 méteres síkfutást az 
atlétikai Gyémánt Liga-sorozat 
vasárnapi, birminghami verse-
nyén. Minden idők harmadik 
leggyorsabb 100 méteres sprin-
tere már az előfutamban, esős 
időben 10 mp alá került (9.95), 
mégpedig úgy, hogy 70 méter 
után alig futott, aztán a finálé-
ban pályafutása során 78. alka-
lommal került a bűvös határ alá 
(9.91). Jól futott a szintén jama-
icai Nesta Carter is (9.93), aki 
mindössze két századdal szorult 
a végén megint kissé kiengedő 
Powell mögé.

A Gyémánt Liga győztesei
Párizs: Nők: hármasugrás: 

Yargelis Savigne (kubai); gerelyha-
jítás: Christina Obergfoll (német); 
súlylökés: Valerie Adams (új-zélan-

di); rúdugrás: Renaud Lavillenie 
(francia); 400 m gátfutás: Zuzana 
Hejnova (cseh); 800 m: Caster 
Semenya (dél-afrikai); 100 m: Kelly-
Ann Baptiste (trinidad–tobagói); 
5000 m: Meseret Defar (etióp).

Férfiak: magasugrás: Donald 
Thomas (bahamai); 3000 m aka-
dályfutás: Mahiedine Benabbad 
Mekhissi (francia); távolugrás: 
Irving Saladino (panamai); 400 
m: Christopher Brown (bahamai); 
diszkoszvetés: Robert Harting 
(német); 110 m: Dayron Robles 
(kubai); 1500 m: Amine Laalou 
(marokkói); 200 m: Usain Bolt 
(jamaicai).

Birmingham: Nők: diszkoszve-
tés: Nadine Müller (német); távol-

ugrás: Janay Deloach (amerikai); 
rúdugrás: Silke Spiegelburg (né-
met); magasugrás: Blanka Vlasics 
(horvát); 3000 m akadályfutás: 
Sofia Assefa (etióp); 200 m: Bianca 
Knight (amerikai); gerelyhajítás: 
Andreas Thordkildsen (norvég); 
1500 m: Morgan Uceny (ameri-
kai); 100 m akadályfutás: Sally 
Pearson (ausztrál); 800 m: Jennifer 
Meadows (brit); 400 m: Amantle 
Montsho (botswanai).

Férfiak: súlylökés: Dylan Arm-
strong (kanadai); 400 m akadály-
futás: David Greene (brit); hár-
masugrás: Phillips Idowu (brit); 
800 m: Abubaker Kaki (szudáni); 
5000: Mohammed Farah (brit); 
100 m: Asafa Powell (jamaicai).

BeleeGyezett A FerrAri éS A SAuBer iS

Vége a diffúzorügynek

Asafa Powell 78. alkalommal futotta le a 100 métert 10 másodperc alatt


