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Lewis Hamilton, a McLaren brit piló-
tája nyerte vasárnap a Forma–1-es 
világbajnoki sorozat Német Nagy-
díját. Mögötte a spanyol Fernando 
Alonso lett a második, az ausztrál 
Mark Webber pedig a harmadik. A 
2008-ban világbajnok, 26 éves brit 
autóversenyző pályafutása 16., idei 
második futamgyőzelmét aratta.

Esőre számítottak a rendezők 
tegnap a Német Nagydíj előtt, 
ám a csapadék elkerülte a 

Nürburgringet. Ennek ellenére izgal-
masra sikeredett a Forma–1-es világ-
bajnokság tizedik futama. Hamilton 
remekül elkapta a rajtot, megelőzte 
az élről startoló Webbert, Alonso pe-
dig Vettelt kapta el. A második kör-
ben azonban a spanyol megcsúszott, 
és Vettel ismét a harmadik helyen 
robogott.

A nyolcadik körben Alonso ül-
dözőbe vette Vettelt, és a célegyenes 
végén sikerült megelőznie a világbaj-
nokot, aki két körrel később meg-
csúszott, megpördült, de sikerült 
visszakormányoznia gépét a pályára. 
Az élbolyból először Webber cse-
rélt kereket a 15. körben, majd nem 
sokkal később a többi pilóta is a 
boxutcában járt. A kerékcseréket kö-
vetően Webber, Hamilton, Alonso 
volt a sorrend az élen, Vettel több 
mint 20 másodperccel lemaradva kö-
vette őket. Webber a 31. körben má-
sodszor cserélt kereket, eggyel később 
Hamilton is boxlátogatáson volt, 
Alonso maradt egy kör erejéig. A 
kerékcserék után Hamilton, Alonso, 
Webber volt az élcsoport sorrendje.

Hamilton kilenc körrel a zá-
rás előtt cserélt harmadszor kere-
ket, Alonso két körrel később járt a 
boxutcában, és Hamilton mögé jött 
vissza az aszfaltcsíkra. Webber csak 
három körrel a leintést megelőzően 
volt kerékcserén. Az ausztrál a har-
madik helyre jött vissza, Hamilton 
és Alonso mögé. Vettel az utolsó kör-
ben gyorsabb – kötelező – kerékcse-
réjével megelőzte Felipe Massát, így a 
negyedik helyen ért célba.

Eredmények, pontállások
A Német Nagydíj pontszerzői: 

1. Lewis Hamilton (McLaren–
Mercedes), 2. Fernando Alonso (Fer-
rari), 3. Mark Webber, 4. Sebastian 
Vettel (mindketten Red Bull–Re-
nault), 5. Felipe Massa (Ferrari), 6. 
Adrian Sutil (Force India–Merce-
des), 7. Nico Rosberg, 8. Michael 
Schumacher (mindketten Merce-
des), 9. Kamui Kobajashi (Sauber–
Ferrari), 10. Vitalij Petrov (Renault).

A vébé állása: pilóták: 1. Se-
bastian Vettel 216 p., 2. Mark 
Webber 139 p., 3. Lewis Hamilton 
134 p., 4. Fernando Alonso 130 p., 
5. Jenson Button 109 p., 6. Felipe 
Massa 62 p., 7. Nico Rosberg 46 p., 
8. Nick Heidfeld 34 p., 9. Vi talij 
Petrov 32 p., 10. Michael Schu-
macher 32 p., 11. Kobajasi Ka-
mui 27 p., 12. Adrian Sutil 18 p.,  
13. Jaime Alguersuari 9 p., 14. Ser-
gio Pérez 8 p., 15. Sebastien Buemi 

8 p., 16. Rubens Barrichello 4 p., 
17. Paul di Resta 2 p.; csapatok: 1. 
Red Bull–Renault 355 p., 2. Mc-
Laren–Mercedes 243 p., 3. Ferrari 
192 p., 4. Mercedes 78 p., 5. Re-
nault 66 p., 6. Sauber–Ferrari 35 
p., 7. Force India–Mercedes 20 p.,  
8. Toro Rosso–Ferrari 17 p., 9. Wil-
liams–Cosworth 4 p.

A következő futamot, a Magyar 
Nagydíjat vasárnap a Hunga ro-
ringen rendezik.

Lewis Hamilton nyerte a Német Nagydíjat

Hamilton (középen) Webber (jobbról) és Alonso előtt fordult el a nürburgringi versenyen a rajt utáni első kanyarban 

Evans a Tour-győztes
Az idei Tour de France 21., egyben 
utolsó szakaszát Mark Cavendish 
nyerte, ezzel eldőlt, hogy övé ma-
radt a zöld trikó, ami az összetett 
sprint legjobbjának jár. Az össze-
tettben az ausztrál Cadel Evans 
maradt az élen, így élete első Tour-
győzelmének örülhetett.

Mivel az ausztrál Cadel Evans 
szombaton második he-
lyen ért be a grenoble-i 

egyéni időfutamon – amivel össze-
tettben átvette a vezetést az ifjabbik 
Schleck-fivértől, Andytől –, így az 
idei Tour utolsó etapján igazából csak 
a zöld trikó végső győztese volt a kér-
dés, na meg persze az, hogy ki ér be 
elsőként a párizsi Champs-Élysées-
nél felállított célegyenesbe.

A 95 kilométeres táv nagy ré-
szében együtt haladt a mezőny, a 
szakasz utolsó harmadánál lévő 
időmérőnél ezúttal Koren szerezte 
a legtöbb pontot, míg Cavendish 
Rojas és Gilbert előtt végzett, ezért 
már ekkor lehetett sejteni, hogy a 
brit megőrizheti a zöld dresszt.

Ahogy azt az idei Touron már 
megszokhattuk, ezúttal sem marad-
tunk bukás nélkül: a spanyol Carlos 
Barredo 21 kilométerrel a vége előtt 
esett el kerékpárjával. Érdekesség, 
hogy bukása ellenére a spanyol ver-
senyző nem sokkal később már a 
mezőny elején tekert a szakaszgyő-
zelemért... Mindhiába, mert Mark 

Cavendish ismét megmutatta, mit 
tud, és pályafutása során harmad-
szor aratott győzelmet a Champs-
Élysées-n, ezzel ő az első kerékpáros, 
aki három alkalommal tudott itt 
nyerni. Győzelmének köszönhetően 
a zöld trikót is elnyerte.

Cadel Evans csapattársaival együtt 
haladt át a célvonalon – a Schleck-
 testvérek előtt –, így ő lett az első 
ausztrál, aki megnyerte a Tour de 
France-t.

Eredmények
A Tour de France utolsó szaka-

szának (Créteil – Párizs, Champs-
Élysées, 95 km) dobogósai: 1. Mark 
Cavendish (brit, HTC–Highroad), 
2. Edvald Boasson Hagen (norvég, 
Sky Procycling), 3. André Greipel 
(német, Omega Pharma–Lotto).

Az élmezőny végeredménye: 
1. Cadel Evans (ausztrál, BMC), 
2. Andy Schleck, 3. Fränk Schleck 
(mindketten luxemburgi, Leopard-
Trek), 4. Thomas Voeckler (fran-
cia, Team Europcar), 5. Alberto 
Contador (spanyol, Saxo-SunGard).

A kategóriagyőztesek: összetett 
(sárga trikó): Cadel Evans (ausztrál, 
BMC); legjobb fiatal (fehér trikó): 
Pierre Rolland (francia, Europcar); 
hegyi pontverseny (pöttyös trikó): 
Samuel Sanchez (spanyol, Euskaltel); 
pontverseny (zöld trikó): Mark 
Cavendish (brit, HTC); csapatver-
seny: Garmin Cervelo (amerikai).


