
A világbajnoki címvédő sikerével 
ért véget a Forma–1-es Belga 
Nagydíj, Sebastian Vettel sike-
rével tovább növelte eddig is te-
temes előnyét az összetettben. 
Az eső nélküli versenyen máso-
dikként Mark Webber, harmadik-
ként Jenson Button haladt át a 
célvonalon.

Az edzéseken fontos szerepet 
játszó eső a tegnapi Belga 
Nagydíjon megkímélte a 

mezőnyt, azonban a spái verseny-
pálya ismét rendkívül eseménydús 
versennyel ajándékozta meg a kö-
zönséget. A hűvös, felhős időben 
zajló futamon végül a pole pozíció-
ból rajtoló Sebastian Vettel diadal-
maskodott, immár hetedik győzel-
mét szerezve a szezonban.

Már a rajt is tartogatott meglepe-
téseket: a Vettel mellől induló Mark 
Webber ugyanis beragadt, és rögtön 
a nyolcadik helyre esett vissza. Az 
ötödik helyről rajtoló Nico Rosberg 
viszont közvetlenül Vettel mögött 
találta magát a második pozícióban, 
ezzel azonban nem elégedett meg, 
a Les Combes előtt a vezetést is át-
vette a világbajnoki éllovastól. A két 
Ferrari rajtja is jól sikerült, Massa 
Hamiltont előzte meg, Alonsónak 
pedig a nyolcadik helyről az ötödik-
re sikerült feljönnie. Schumacher ki-
lenc autót előzött meg az első három 
kanyar alatt.

Rosberg előnye csak a harma-
dik körig tartott, ugyanis Vettel 
megelőzte a Kemmel-egyenesben. 
Ekkor azonban még úgy tűnt, hogy 
a Red Bull versenyzői bajban lehet-
nek, mert a használt lágy gumik 
hólyagosodása náluk jelentkezett 
a legjobban. A hólyagos gumin 
versenyző Webber már a harmadik 
körben kiállt a bokszba friss gu-

mikért, a következő körben pedig 
Vettel is követte őt. Rosberg ezúttal 
sem örülhetett sokáig vezető helyé-
nek, előbb Alonso, majd Hamilton 
is elment mellette.

Hamilton versenye nem tartott 
sokáig, a szezonban már számos 
incidensben rész vett brit a 13. 
körben Kobajasi megelőzése után 
összeakadt a japánnal, és a falban 
kötött ki. Hamilton valószínűleg 
nem vette észre, hogy az előzés 
után a Sauber a McLaren szélár-
nyékában maradt. A baleset miatt a 
pályára hajtott a Safety Car, Vettel 
ezt kihasználva kiállt a bokszba egy 
újabb szett lágy gumiért. Ideiglene-
sen Alonso került az élre, az újra-
indítás után azonban Vettelnek si-
került visszaszereznie a vezetést. A 
háromkiállásos taktikával verseny-
ző német győzelme ezután nem 
forgott veszélyben. Webber más 
stratégiát választott, ő Alonsóhoz 
hasonlóan kétszer állt ki a bokszba. 
A Ferrari teljesítménye a közepes 
keverékű gumin jelentősen rom-
lott, így Alonso mellett nemcsak 
Webbernek, hanem a 13. helyről 
rajtoló Jenson Buttonnak is sikerült 
elmennie. Button három kiállás és 
egy orrkúpcsere után végül a har-
madik helyen ért célba. A Forma–
1-ben 20 évvel ezelőtt debütáló 
Michael Schumacher is előnyt ko-
vácsolt a tegnapi időmérő edzésen 
történt balesetéből, a 42 éves német 
az utolsó helyről rajtolva egészen az 
ötödik helyig jött fel, a futam végén 
megelőzve Rosberget.

A Force India folytatta jó sze-
replését, Adrian Sutil ismét értékes 
pontokat szerzett hetedik helyével, 
az utolsó pontszerző pozíciót vé-
gül Pastor Maldonadónak sikerült 
elcsípnie, a venezuelai pályafutása 
első pontját szerezte meg.
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> Rali. Škoda-dobogóval ért véget 
Csehországban az Intercontinental Rally 
Challenge (IRC) hetedik futama. A Kelet-
Morvaországban, Zlín központtal rende-
zett futamon két olyan páros is részt vett, 
akik a hazai ralibajnokságban is érdekel-
tek. Vlad Cosma összetettben az 53., a 6-os 
géposztályban pedig a 6. helyen zárt, míg 
a bolgár Ekaterina Stratieva (mindketten 
Citroën C2 R2 Max) összetettben a 71., a 
6-os géposztályban pedig a 9. lett. Össze-

tettben az első húsz helyen egy kivétellel 
mind Super 2000-es autók végeztek – a ki-
vételt a 16. helyen végző cseh Orsák Jaroslav 
Mitsubishi Lancer EVO 9 R4-ese jelentette 
–, a pontszerzők közül heten Škoda Fabia 
S2000-sel, egy-egy pilóta pedig Peugeot 
207 S2000, Ford Fiesta S2000 és Proton 
Satria Nero S2000-sel versenyzett.

A Barum Rali pontszerzői: 1. Jan 
Kopecký, 2. Freddy Loix, 3. Juho 
Hänninen (mind Škoda Fabia S2000), 4. 
Thierry Neuville (Peugeot 207 S2000), 5. 
Andreas Mikkelsen, 6. Toni Gardemeister 

(mindketten Škoda Fabia S2000), 7. Craig 
Breen (Ford Fiesta S2000), 8. Roman 
Kresta (Škoda Fabia S2000), 9. Per Gunnar 
Andersson (Proton Satria Neo S2000), 
10. Karl Kruuda (Škoda Fabia S2000). Az 
IRC-t Hänninen vezeti 98 ponttal a 95 
pontos Kopecký (képünkön) és a 88 pon-
tos Loix előtt.

Az IRC következő futamát, a Mecsek 
Ralit szeptember 9. és 11. között Pécs kör-
nyékén rendezik. A magyarországi verse-
nyen a hírek szerint több hazai pilóta is 
jelen lesz.
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Menetel az újabb világbajnoki cím felé sebastian Vettel


