
A világbajnoki éllovas Casey 
Stoner (képünkön) nyerte meg a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság 
MotoGP kategória Kaliforniában 
megrendezett futamát: az Egyesült 
Államok Nagydíján aratott sikeré-
vel növelte előnyét az összetett-
ben legnagyobb riválisa, a máso-
dik helyen befutó és sokáig vezető 
Jorge Lorenzo előtt.

Harminckét igen kemény 
kör re készülhettek fel a Mo
toGP kategória versenyzői 

Kaliforniában, a kizárólag a királyka
tegória számára megrendezett nagy
díjon. A rajtot Jorge Lorenzo kapta el 
az élen, Casey Stoner, Dani Pedrosa 
és Andrea Dovizioso követte, már 
addig, amíg Pedrosa nem kezdett 
el gyorsulni és nem „darálta be” az 
ausztrált a 2. körben.

A kiesések sorát Cal Crutchlow 
nyitotta, majd Marco Simoncelli zár
ta a versenyt a kavicságyban, aztán 
Álvaro Bautista „dobta el” a motort, 
Ben Bostrom pedig fékproblémák mi
att adta fel.

Lorenzo tartotta előnyét, de Sto
ner kezdett közelebb lopózni a má
sodik Pedrosához, majd 15 körrel a 
vége előtt, a „dugóhúzóban” meg is 
előzte. A Lorenzo–Stoner–Pedrosa 
trió messze meglépett a többiektől, 
mögöttük Dovizioso, Spies, Rossi, 
Hayden, Edwards volt a sorrend.

Stoner sokáig nem tudott táma
dást indítani, hét körrel a vége előtt 
viszont megpróbálta az előzést: be
lülről, nagyon szűken indított egy 
kanyarban, de nem sikerült elmennie 
Lorenzo mellett. Egy körnek kellett 
eltelnie, és a második kísérlet már si
keres volt: Stoner fogta magát, és kör
bemotorozta riválisát, kihasználva 

gépe brutális erejét. Az ausztrál ezzel 
véget is vetett az izgalmaknak, már 
ami az első helyet illeti, mert gyorsan 
nagyobb előnyt kovácsolt és maga
biztossá tette fórját. Izgalomról a 4. 
helyért vívó Dovizioso és Spies gon
doskodott, Spies előzési kísérletei két 
körrel a vége előtt sikerrel jártak.

Stoner végül zavartalanul fejez
hette be a versenyt az élen, Lorenzo 
beletörődött a megváltoztathatatlan
ba (és a második helybe, amely sérü
léssel küszködve így is igen sokat ér), 
a dobogóra még Pedrosa állhatott 
fel. Folytatás – immár mindhárom 
kategóriának – a Cseh Nagydíjon, 
Brnóban, augusztus közepén.

Eredmény, pontállás
MotoGP, Amerikai Nagydíj, a 

pontszerzők: 1. Casey Stoner (Repsol 
Honda), 2. Jorge Lorenzo (Yamaha 
Factory Racing), 3. Dani Pedrosa 
(Repsol Honda), 4. Ben Spies (Yamaha 
Factory Racing), 5. Andrea Dovizioso 
(Repsol Honda), 6. Valentino Rossi 
(Ducati), 7. Nicky Hayden (Ducati), 
8. Colin Edwards (Yamaha Tech), 
9. Hector Barberá (Aspar Ducati), 10. 
Hiroshi Aojama (Honda Gresini).

A pontverseny élcsoportja: 1. Stoner 
193 pont, 2. Lorenzo 173 p., 3. 
Dovizioso 143 p., 4. Pedrosa 110 p., 
5. Rossi 108 p., 6. Spies 98 p.
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Két egynapos viadalon vettek 
részt Magyarországon a Tusnád 
Cyc ling Team kerekesei az elmúlt 
hétvégén. A nemzetközi szövet-
ség (UCI) versenynaptárában 1.1-
es szor zójú, a Közép-európai Kör 
kere tében Miskolcon és Buda-
pesten rendezték a nagydíjakat.

Egy új spanyol légióssal kiegé
szülve két magyarországi ver
senyen vettek részt az elmúlt 

hétvégén a Tusnád Cycling Team 

kerekesei. A magyarországi viada
lon a csíki csapat a Novák Károly 
Eduárd, Ternovsek Marcel, Lázár 
Nándor, Sebestyén Szabolcs, Georgi 
Georgiev és Daniel Dominguez 
Barragan összeállításban vett részt. 
Daniel Dominguez Barragan a két 
magyarországi verseny előtt csatla
kozott a TCThez, az egyik nem
zetközi kerékpáros portál szerint a 
26 éves spanyol versenyző utoljára 
az ukrán ISD Donyeck csapatánál 
volt leigazolva.

A szombaton tartott Miskolc 
Nagydíjat (158 km) a horvát Matija 
Kvasina (Loborika Favorit Team) 
nyerte az orosz Mihail Antonov 
(Itera–Katyusa) és a szlovákiai 
Nagy Róbert (Dukla Trencsén 
Merida) előtt. A Tusnád Cycling 
Teamtől Dominguez Barragan a 
34., Ternovsek Marcel a 42., Novák 
Károly Eduárd a 49., Lázár Nándor 
a 95., Sebestyén Szabolcs a 96. he
lyen zárt, Georgi Georgiev pedig 
feladta a viadalt.

Vasárnap a Budapest Nagydíjon 
(128 km) a lett Andris Smirnovs 
(lett válogatott) győzött az orosz 
Alekszej Catevics (Itera–Katyusa) 
és a szlovén Luka Mezgec (Sava) 
előtt. Novák Károly Eduárd a 34., 
Ternovsek Marcel a 37., Georgi 
Georgiev a 44. helyen ért célba. 
Dominguez Barragan, Lázár és Se
bestyén nem fejezte be a versenyt.

A két magyarországi versenyt 
követően a TCT kerékpárosai Len
gyelországba utaztak, ahol mától 
szombatig a Mazovia Kerékpáros 
Körversenyen állnak rajthoz. A 
lengyelországi viadalon a Tusnád 
Cycling Team tagja lesz még Braico 
Alexander és Cioban Sergiu is, akik 
csatlakoznak a magyarországi via
dalokon részt vevő csíki gárdához.

Andris smirnovs (jobbra) nyerte a Budapest GP-t

Támadó módba kapcsol a Ferrari
Kaliforniában 

Stoner volt az úr
Fernando Alonso a rivális McLaren 
Mercedes jó formájára építi világ-
bajnoki reményeit. A Ferrarinál 
biz tatónak érzik, hogy a hideg pá-
lyán sem volt gondjuk a gumik fel-
melegítésével.

A Ferrarinál bíznak benne, 
hogy a Német Nagydíjat 
megnyerő McLaren Merce

des jó formában marad, s így segít ne
kik pontokat rabolni a világbajnok
ságot továbbra is jelentős előnnyel 
vezető Red Bulltól. „Ahhoz, hogy 
legyen egy kis esélyünk elhódítani a 
vbcímet, a McLarennek a lehető leg
erősebbnek kell lennie. Nekik is rend
szeresen a dobogón kell végezniük, 
de azért meg kell előznünk őket. Ha 
a McLaren ennyire ütőképes marad, 
Budapesten remélhetőleg ők és mi is 
feljutunk majd a dobogóra, Sebastian 
(Vettel) viszont nem” – mondta 
Fernando Alonso a verseny után.

Stefano Domenicali úgy véli, a 
Ferrarinak egyelőre felesleges a pont
állással törődnie. „Minden egyes ver
senynek támadó módban kell neki

vágnunk, de a világbajnoksággal nem 
kell foglalkoznunk, mert az egyelőre 
túl távoli számunkra. Majd később 
meglátjuk, mi történik.” Domenicali 
különösen annak örül, hogy a Ferra
rinak a Nürburgringen nem okozott 
problémát a 14 fok körüli pályahő
mérséklet sem, holott korábban nehe
zen lehetett felmelegíteni a gumikat, 
amikor hűvös volt az aszfalt.

Az olasz ugyanakkor óva intett 
a túlzott optimizmustól, rámutat
va, hogy a Ferrari a Hungaroringen 
tavaly reménytelenül lassú volt. 
„Őszintén úgy érzem, hogy továbbra 
is a Red Bull a legerősebb csapat, de a 
McLaren ugyancsak bebizonyította, 
hogy nagyon jó” – mondta. Hoz
zátette, Magyarországra utaznak, és 
nem szabad elfelejteniük, hogy ott 
tavaly, a németországi győzelmük 
után is egy másodperccel le voltak 
maradva a Red Bulltól.

Büntetés a balesetért
Sébastien Buemi öthelyes rajtbün

tetést kapott a német verseny felügye
lőitől a futamot követően, melyet a 

Magyar Nagydíjon léptetnek majd 
érvénybe, így Buemi már eleve öt hely
lyel hátrébbról fog indulni, mint az 
időmérőn elért eredménye.

Sébastien Buemi és Nick Heidfeld 
a Német Nagydíj nyolcadik körében 
ütköztek, minek eredményeként 
Heidfeld Renaultja a levegőbe emel
kedett, és annyira megsérült, hogy 
nem tudta folytatni a versenyt. A fel
ügyelők a balesetet nem versenybal
esetnek minősítették, abban Buemit 
felelősnek találták, ezért kapta utólag 
a büntetést.

A svájci versenyzőnek is a boxba 
kellett hajtania egy új garnitúra gu
miért, azonban végül a 15. helyen 
fejezte be a versenyt. Természetesen 
ő nem így látja a helyzetet. „Heidfeld 
hajtott belém a sikánnál, és kaptam 
egy jobb hátsó defektet” – mondta az 
esetről Buemi.

Buemi a Német Nagydíjat is hát
rányból kezdte, mivel az időmérőt 
követően szabálytalannak találták az 
általa használt üzemanyagot, ezért el
vették az összes időeredményét, így a 
rajtrács végéről kellett indulnia.

Streetball-bajnoksággal színesítve tartották szombaton Szé
kelyudvarhelyen a kosárpalánkok felavatását. A helyi Móra Ferenc isko
la udvarán jó hangulatban zajlott játék remek küzdelmeket hozott. A 
nagyoknál a Norbi – Simény – Ede hármas nyert, őket követte a Nágó 
– Csongi – Hadnagy trió. A kicsiknél a legeredményesebb játékos Pap 
Lacika volt, a legkisebb Szőcs Bence. A lányok, mivel négyen voltak, 
ezért kettőkettő ellen játszottak, folyamatosan cserélgetve. A három
pontos dobóversenyt a kicsiknél Tokos István, míg a nagyok közül 
Lukács Bulcsú nyerte. A Two Ball játék győztese a Hadnagy – Csongi 
páros lett, míg a Ki marad a végén? játéknál az idősebbik Pap László 
maradt. A rendezvényt a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal és a 
Villy üdítő támogatta. A felállított palánkok, remélhetőleg ezután sok 
boldog pillanatot, önfeledt játékot nyújtanak majd a gyerekeknek.


