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hirdetések

A szombati időmérőn elért 18. he-
lye eddigi leggyengébb teljesítmé-
nye volt a világbajnoki sorozatban 
töltött pályafutása során Michelisz 
Norbertnek. A túraautó-világbaj-
nokság idei hetedik futamát, a 
Brit-nagydíjat szemerkélő esőben 
rendezték, és mindkét futam során 
Chevrolet-siker született.

Az eső végigkísérte az egész ver-
senyhétvégét a Donington 
Parkban, de az első futam 

szikrázó napsütésben rajtolt el. A há-
rom gyári Chevrolet Cruze nagyon 
jól kapta el a rajtot, mint ahogy 
Robert Dahlgren is, aki a 19. hely-
ről rajtolva az első kör végén már a 
11. helyen autózott. Michelisz a 18. 
helyről indulva a 15. pozícióban 
zárta az első kört. A futam izgalma-
it a volvós Dahlgren szolgáltatta, 
aki sorra előzte meg versenytársait, 
de Engstlerbe beletört a bicskája. 
Dahlgren ráfutott a BMW-sre és 
majdnem felszállt a lendülettől, 
emiatt kibillent egyensúlyából és 

visszacsúszott a hátsó régióba. Sze-
rencséjére az autó nem sérült meg 
jelentősen. Michelisz ismét hibá-
zott, most előzési manőver közben 
forgatta meg a BMW-t és esett visz-
sza a 18. helyre, majd a boxba gurult. 
A versenyt Yvan Müller nyerte meg 
Robert Huff előtt, a harmadik he-
lyen Alain Menu végzett, mindhár-
man Chevrolet Cruze-zal.

A második verseny állórajttal 
indult, amely a BMW-knek kedve-
zett. Nem tartott sokáig azonban a 
bajor márka uralma,  először Tom 
Coronel, majd Javier Villa és később 
Franz Engstler is lemorzsolódott 
az első három helyről. A 6. körben 
Yvan Muller átvette a vezetést, de 
szorosan követte őt a pontverseny 
éllovasa, Robert Huff. Michelisz az 
első kör végén a 13. helyen fordult, 
most sokkal jobban ment a verseny 
a magyar versenyző számára, mint 
ahogyan az első futamon, a hetedik 
körben már Poulsen mögött a 9. he-
lyen haladt a himesházi fiatalember. 
A dán nem adta magát könnyen, és 

miután Michelisz megelőzte őt, egy 
rossz féktáv miatt kipörgette a Zengő 
Dension Team versenyzőjét, aki ezzel 
kicsúszott a pontszerzők közül.

Az élen Muller meglógott 
Huff előtt, míg a harmadik helyért 
Engstler és Coronel vívtak kemény 
küzdelmet. Dahlgren ismét nagyot 
versenyzett, és Alain Menu-vel ví-
vott hosszú körökön az ötödik pozí-
cióért, azonban meg kellett eléged-
nie a 6. hellyel. A futamgyőzelem a 
második versenyen is Yvan Mülleré 
lett, aki 15 pontra csökkentette 
hátrányát a csapattárs és az éllovas 
Huff mögött. A harmadik helyen 
Engstler ért célba. Michelisz egy 
szerencsétlen manőver miatt a 12. 
helyen futott be és egyik versenyen 
sem szerzett világbajnoki pontokat.

Michelisz az összetett pont-
verseny 7. helyén áll 66 ponttal, a 
Yokohama Drivers Trophy értéke-
lésében pedig továbbra is az élen 
áll, előnye két pontra csökkent 
legnagyobb riválisával, Poulsennel 
szemben.

Michelisz pont nélkül maradt

Michelisz Norbert az első futamot saját hibája miatt nem fejezte be, a másodikban pedig kilökték a pályáról

Spanyol győzelmek
Csak spanyol versenyzők állhat-
tak a dobogó legmagasabb fo-
kára az idei gyorsaságimotoros-
világbajnokság kilencedik állo-
másán, a Német Nagydíjon. A 
nyolcadliteresek géposztályában 
a magyar Sebestyén Péter nyolc 
körrel a vége előtt motorhiba mi-
att feladni kényszerült a viadalt.

Mindhárom futamot spa-
nyol pilóták nyerték 
a gyorsaságimotoros-

világbajnokság idei kilencedik ver-
senyhétvégéjén. A Sachsenringen 
tartott Német Nagydíjon a 
nyolcadliteres géposztály versenye 
sikerült a legszorosabbra, Hector 
Faubel annyira szoros befutót kö-
vetően nyert Johann Zarco előtt, 
hogy csak a célfotó segített az első 
hely tulajdonosának eldöntésében. 
A harmadik helyet – az első kettőtől 
két tizedmásodperccel lemaradva – 
Maverick Vinales szerezte meg. A 
világbajnoki pontversenyben veze-
tő ugyancsak spanyol Nicolas Terol 
negyedikként ért célba.

A Moto2 géposztályban Marc 
Marquez, a MotoGP-ben pedig 

Dani Pedrosa győzött, teljessé téve 
ezzel a spanyol sikert.

Eredmények:
125 kcm: 1. Hector Faubel 

(Aprilia), 2. Johann Zarco (Derbi), 
3. Maverick Vinales (Aprilia). A 
pontverseny állása: 1. Nicolas Terol 
(Aprilia) 166 pont, 2. Zarco 134 p., 
3. Vinales 122 p.

Moto2: 1. Marc Marquez 
(Suter), 2. Stefan Bradl (Kalex), 3. 
Alex de Angelis (Motobi). A pont-
verseny állása: 1. Bradl 167 p., 2. 
Marquez 120 p., 3. Simone Corsi 
(Ioda) 84 p.

MotoGP: 1. Dani Pedrosa 
(Honda), 2. Jorge Lorenzo (Ya-
maha), 3. Casey Stoner (Honda). 
A pontverseny állása: Stoner 168 
p., 2. Lorenzo 153 p., 3. Andrea 
Doviziozo (Honda) 132 p.

A világbajnokság következő fu-
tamát, az Amerikai Nagydíjat csak 
a MotoGP kategória számára szer-
vezik vasárnap Laguna Secában. A 
Cseh Nagydíjon – amelyre augusz-
tus 12-én Brnóban kerül sor – már 
mindhárom géposztály motorosai 
rajthoz állnak.

Legyőzhetetlennek bizonyultak 
a Skodák az Azori-szigeten 
rendezett IRC-futam során, 

a pilóták legnagyobb ellenfele az 
útburkolat volt, hiszen a murvás pá-
lyákon az induló negyven pilótából 
mindössze tizennyolc ért be a célba. 
Rengeteg volt a versenybaleset, ám a 
feladások többsége olyan technikai 
problémák miatt volt, melyeket a 
murvás útburkolat okozott. Meg-
lepően kevés – mindössze nyolc – 
Super2000-es autó volt a rajtnál: a 
négy Skoda Fabiából, három Peugeot 
207-ből és egy Ford Fiestából négy 
cseh és egy francia gép fejezte be a 
versenyt. Még egy érdekesség, hogy 

a tizennyolc célba érő versenyzőből 
heten voltak külföldiek, tizenegyen 
pedig portugálok.

Az Azori-rali pontszerzői: 1. Juho 
Hänninen, 2. Andreas Mikkelsen, 
3. Jan Kopecký (mind Škoda Fabia 
S2000), 4. Bryan Bouffier (Peugeot 
207 S2000), 5. Patrik Sandell (Škoda 
Fabia S2000), 6. Ricardo Moura 
(Mitsubishi Lancer EVO 9), 7. Vítor 
Lopes (Subaru Impreza), 8. Vítor 
Pascoal (Mitsubishi Lancer EVO 10), 
9. Sérgio Silva (Subaru Impreza), 10. 
Paulo Maciel (Citroën Saxo VTS).

Az IRC következő versenyét 
Csehországban rendezik augusztus 
26–28. között.
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