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Pont nélkül Michelisz

Ünnepelt a 200. Forma–1-es versenyén

Button nyert a Hungaroringen

Nem sikerült Michelisz Nor-
bertnek pontot szereznie a 
WTCC nyolcadik verseny-

hétvégéjén, Oscherslebenben. A ma-
gyar pilóta az első futamon a hetedik 
helyről rajtolt, ám az esős pályán nem 
tudott előbbre vergődni, sőt vissza is 
esett. „Gyakorlatilag egy tesztfutamot 
teljesítettünk, ez is valami” – nyilat-
kozta az első futam után Michelisz. 
A Zengő Dension csapatnak ugyanis 
nem sikerült az esős pályára túl jól be-
állítani a BMW 320 TC-t, Michelisz 
a rajt után négy helyet esett vissza, és 
folyamatosan lassúbb volt ellenfelei-
nél. Három körrel az első futam vége 
előtt Franz Engstler hátulról meglök-
te a magyar pilótát, az ütközést köve-
tően Michelisz autója megpördült a 
pályán, így négyen mentek el mellet-
te, a hátralévő körök alatt pedig már 

nem sikerült egyetlen előzés sem a 
Zengő Dension pilótájának.

A második futam a lehető legjob-
ban kezdődött Michelisznek, aki a rajt 
utáni első kanyart elsőként vehette be. 
Később a magyar pilóta visszacsúszott 
a negyedik helyre, majd a tizedik kör-
ben, miközben Tom Coronellel csatá-
zott – kívülről próbálta megelőzni a 
hollandot –, lecsúszott az ideális ívről, 
és a gumifalnak csapódott, így kényte-
len volt feladni a viadalt.

A németországi Oschersleben 
pályán az első futamon Chevrolet 
Cruze-zal Yvan Müller nyert csapat-
társa, Alan Menu és a seatos Gabriele 
Tarquini előtt, a második versenyt a 
BMW-vel versenyző Franz Engstler 
nyerte Menu és Tarquini előtt.

A vb következő két futamát szep-
tember 4-én Valenciában rendezik.

Jenson Button remek taktikájá-
nak köszönhetőn megnyerte a 
26. Magyar Nagydíjat, Forma–1-es 
karrierje 200. futamán győzelem-
mel jubilált. Sebastian Vettel a 
második, Fernando Alonso a har-
madik helyen végzett. A sokáig 
vezető, de rossz taktikát válasz-
tó Lewis Hamiltont a negyedik 
helyen intették le. Az eső két-
szer is eleredt a Hungaroringen, 
ami megkavarta a viszonyokat, 
Hamilton egy elhibázott kerék-
cserével mondhatott búcsút a 
győzelemnek.

A szemerkélő eső, a vizes pálya 
ellenére gond nélkül lezaj-
lott a rajt, Vettel maradt az 

élen, mögötte Hamilton és Button 
következett az első kör végén. Az 
ötödik körben Vettel megcsú-
szott, a brit résen volt, és azonnal 
elhúzott mellette. A nyolcadik 
körben Hamilton előnye már 4.5 
mp-re nőtt.

Az élbolyból először Webber 
volt a boxutcában a 11. körben, 
majd egy körrel később Button, 
Hamilton, Vettel és Alonso is ki-
állt. A kerékcserék után változat-
lanul Hamilton volt az élen. A 25. 
körben Heidfeld autója a boxutca 
kijárata után egy túlforrósodott al-
katrész miatt kigyulladt, a lángokat 
csak nehezen sikerült megfékezni; 
a német pilóta kiugrott az autóból 
és sértetlenül hagyta el a Renault-t.

A 27. körben Hamilton már 
másodszor cserélt kereket, majd 
Alonso, Button is új abroncsokat 
kapott. Egy körrel később a hét-
szeres világbajnok német Michael 
Schumacher (Mercedes) műszaki 
hiba miatt feladta a versenyt. Vettel 
a 29. körben járt újra a boxutcában, 
a kerékcserék után Hamilton, 
Button, Vettel, Webber és Alonso 
robogott az élbolyban.

Alonso a 37. körben már har-
madszor cserélt kereket, majd 
Webber, Hamilton, Vettel és 
Button következett. A zárás előtt 
23 körrel ismét elkezdett esni 

az eső, Hamilton megpörgött, 
Button azonnal megelőzte csapat-
társát. Hamilton újabb kerékcserét 
hajtott végre, számítva a nagyobb 
esőre, de ez nem jött be, egyre 
jobban lemaradt, ezért ismét gu-
mit cserélt, s így lecsúszott a do-
bogóról. Az 55. körben már csak 
szemerkélt az eső, az élen Button, 
Vettel, Alonso, Hamilton, Massa, 
Webber volt a sorrend. Hamilton 
azonban áthajtásos büntetést ka-
pott, mert a pörgés után szabály-
talan manővert hajtott végre, így 
visszacsúszott a hatodik helyre, de 
onnan ismét visszatornázta magát 
a negyedikre.

A 26. Magyar Nagydíjat Jenson 
Button, a McLaren brit pilótája 
nyerte, a második helyen a vb-
címvédő Sebastian Vettel végzett, 
míg harmadik a spanyol Fernando 
Alonso lett.

Eredmény, pontállások
A Magyar Nagydíj pontszer-

zői: 1. Jenson Button (McLaren-
Mercedes), 2. Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault), 3. Fernando Alonso 
(Ferrari), 4. Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), 5. Mark 
Webber (Red Bull-Renault), 6. 
Felipe Massa (Ferrari), 7. Paul di 
Resta (Force India-Mercedes), 8. 
Sebastien Buemi (Toro Rosso-
Ferrari), 9. Nico Rosberg (Merce-
des), 10. Jaime Alguersuari (Toro 
Rosso-Ferrari).

A pontverseny állása: pilóták: 
1. Vettel 234 pont, 2. Webber 
149 p., 3. Hamilton 146 p., 4. 
Alonso 145 p., 5. Button 134 p.; 
csapatok: 1. Red Bull-Renault 
383 p., 2. McLaren-Mercedes 
280 p., 3. Ferrari 215 p., 4. Mer-
cedes 80 p,. 5. Renault 66 p., 6. 
Sauber-Ferrari 35 p., 7. Force 
India-Mercedes 26 p., 8. Toro 
Rosso-Ferrari 22 p., 9. Williams-
Cosworth 4 p.

A világbajnokság következő, 12. 
futamát augusztus 28-án Belgium-
ban, a Spa-Francorchamps pályán 
rendezik.

Jenson Button győzelemmel ünnepelte 200. nagydíját

Esőben rajtolt el a mezőny a Hungaroringen


