
Egy piackutatásból kiderült, hogy 
a Forma–1 globálisan a második 
legnépszerűbb sportág, világszerte 
435 millióan érdeklődnek iránta. A 
csapatok szövetségét irányító Mar-
tin Whitmarsh szerint azonban sen-
ki nem csücsülhet a babérjain.

Egy német piackutató cég elem-
zéséből kiderült, hogy globáli-
san a Forma–1 a világ második 

legnépszerűbb sportága: a vizsgálatban 
részt vevő 28 ország lakosságának átla-
gosan 27 százalékát érdekli. Ez a Pre-
mier League-ével megegyező arány, 
és csupán az UEFA Bajnokok Ligája 
múlja felül 32 százalékos indexével. A 
Forma–1 iránti érdeklődés éppen Ke-
let-Európában a legnagyobb: 37 száza-
lék. Dél-Amerikában többen követik, 
mint az európai futballt, az USA-ban 
viszont csak az emberek 13 százalékát 
foglalkoztatja. Az F1 iránt világszerte 
összesen 435 millióan érdeklődnek, 
amit ugyan 465 milliós bázisával az 
NBA is megelőz, csakhogy közönsé-
gének kétharmada az USA-ra és Kín-
ára korlátozódik, ezért a piackutatás 
szerzői szerint nem tekinthető igazán 
globálisnak.

Azt a jól hangzó eredmények 
dacára ugyanakkor a Forma–1 ve-
zetői sem tagadják, hogy a sportnak 
közönségbarátabbá kell válnia. A 
McLarent irányító Martin Whitmarsh, 
akinek munkásságát a csapatok szö-
vetsége, a FOTA elnökeként széles 
körben elismerik, egy interjújában azt 
mondta, az eddigi eredmények nem 
kielégítők. „Nagyobbá és jobbá kell 
válnunk. Fantasztikus sportunk van. 
Itt vannak a világ legjobb versenyzői, 
a világ legjobb technikai hátterével, a 
legfejlettebb autókban. Ez az autó-
sport csúcsa, a küzdelem fantasztikus” 
– hangsúlyozta Whitmarsh.

Noha az elnöklete alatt a Forma–1 
– amelyet korábban „Piranha Club” 
gúnynévvel is illettek – kevésbé volt 
hangos a régebben megszokott hatal-
mi harcoktól, Whitmarsh úgy véli, 

még konstruktívabb hozzáállásra van 
szükség. „A felszín alatt most is min-
denkiben buzog a szenvedély, a győ-
zelmi vágy, szárnyalnak az egók, ott a 
sajtó, és ez mind-mind korbácsolja az 
indulatokat, ütközteti a nézeteket. Ez 
olyan közeg, ahol nem lehet megbot-
lani” – tette hozzá a FOTA elnöke.

Végleges a 2012-es
versenynaptár
A Nemzetközi Automobil Szö-

vetség (FIA) közzétette a 2012-es 
Forma–1-es évad versenynaptárát. 
Jövőre a sportág történetében először 
húsz futamot bonyolítanak le, a sze-
zon március 18-án Melbourne-ben 
indul, és november 25-én a brazíliai 
Interlagosban ér véget. Jövőben lesz a 
sorozat történelmében a leghosszabb 
nyári szünet, hiszen a mogyoródi vi-
adal után 32 napig nem mennek az 
autók, augusztusban egyáltalán nem 
lesz verseny. A 2012-es programból 
kikerült a Török Nagydíj. Az előző 
változatban, amit Bernie Ecclestone 
a Hungaroringen ismertetett, még 
szerepelt az isztambuli pálya, de a 
FIA a kongó lelátókra hivatkozva és 
a törökökkel folytatott anyagi viták 
miatt törölte a programból. A Török 
Nagydíjat először 2005-ben rendez-
ték meg, Felipe Massa a Ferrarival 
2006 és 2008 között zsinórban há-
romszor diadalmaskodott az Isztam-
bul Parkban. Idén Sebastian Vettel 
győzött Mark Webber és Fernando 
Alonso előtt.

További módosítás, hogy a 
Bahreini és az Indiai Nagydíj idő-
pontját megcserélték az időjárási 
körülmények miatt. Jövőben – öt 
év szünet után – visszatér a szágul-
dó cirkusz az Egyesült Államokba, 
de nem Indianapolisba, ahol 2000 
és 2007 között versengtek a pilóták, 
hanem Austinba. A Magyar Nagy-
díjat ismét július utolsó hétvégéjén 
rendezik, azt követően négyhetes 
szünet következik, egész augusztus-
ban szünetel a Forma–1.

Két előzési zóna
két mérőponttal
A vasárnapi Olasz Nagydíjon 

újra két helyen lehet használni az 
állítható szárnyat, a DRS-t (Drag 
Reduction System). Monzában lesz 
az első nagydíj, ahol két külön méré-
sű előzési pontot jelöltek ki: az egyik 
a célegyenesben, a másik az Ascari-
sikánra vezető egyenesben lesz. Mi-
vel a két pont meglehetősen távol van 
egymástól, így mindkettő előtt kü-
lön-külön mérik, hogy a támadó autó 
másodpercen belül van-e. Ha igen, az 
egyenesben nyithatja a DRS-t, jócs-
kán csökkentve ezzel autója légel-
lenállását, ami a szélárnyékkal együtt 
szinte biztos előzést eredményezhet. 
Az Ascarinál nehéz előzni, keskeny a 
pálya és gyors a bemenet, a másik be-
vett előzési helynél, a Parabolicában 
közel kell kerülni, aztán a célegyenes-
re nyitni a szárnyat, és az első kanyar-
ban elmenni. A DRS hatalmas előny 
lehet az üldözőknek és érdekesen ala-
kíthatja a futamot.
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Csak a labdarúgó-BL népszerűbb
a száguldó cirkusznál
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A 2012-es versenynaptár:

március 18.: Ausztrál GP 
március 25.: Malajziai GP
április 8.: Kínai GP
április 22.: Bahreini GP
május 13.: Spanyol GP
május 27.: Monacói GP
június 10.: Kanadai GP
június 24.: Európai GP
július 8.: Brit GP
július 22.: Német GP
július 29.: Magyar GP
szeptember 2.: Belga GP
szeptember 9.: Olasz GP
szeptember 23.: Szingapúri GP
október 7.: Japán GP
október 14.: Dél-koreai GP
október 28.: Indiai GP
november 4.: Abu-Dzabi GP
november 18.: USA GP
november 25.: Brazil GP

hirdetés 

A hétvégi Olasz Nagydíjnak otthont adó monzai pályán a két előzési zónának külön-külön lesz mérőpontja

CsíKi siKereK A bAlKáN-bAjNoKságoN

Öt aranyérmet nyertek
Az elmúlt hétvégén a szlovéniai 
domzale adott otthont a 21. Vete-
rán Atlétika balkán-bajnokságnak, 
melyen négy megyebeli sportoló 
is részt vett. A legjobban a Csíki 
Futókör atlétája, Keresztes Gyula 
szerepelt, aki négy bajnoki címet 
szerzett, egy számban pedig má-
sodikként zárt. rajta kívül sándor 
istván szerzett bajnoki címet a Har-
gita megyei sportolók közül.

Négy Hargita megyei sportoló 
vett részt az elmúlt hétvégén 
a szlovéniai Domžaleben 

rendezett 21. Veterán Atlétika Bal-
kán-bajnokságon, közülük ketten 
aranyérmet is szereztek. A legtöbb 
érmet Keresztes Gyula szállította, aki 
öt számban indult a bajnokságon, és 
mind az ötször dobogóra állhatott. 
A Csíki Futókör sportolója három 
egyéni számban és egy váltóverse-
nyen szerzett aranyérmet, egy sta-
fétaszámban pedig második lett. A 
megyebeli küldöttség másik aranyér-
mese a csíkszetsimoni Sándor István 

volt, aki korcsoportjában az öt kilo-
méteres gyaloglást nyerte meg.

A megyebeli sportolók helyezései: 
Imre István (55–59 évesek korcso-
portja): 5. hely 400 méteres síkfutás-
ban; 7. hely 100 méteres síkfutásban; 
8. hely 1500 méteres síkfutásban;  
4. hely a román váltó tagjaként a 
800–400–200–100 méteres síkfutás-
ban. Spănachi Ilie (50 évesek korcso-
portja): 6. hely 400 méteres síkfutás-
ban; 5. hely 800 méteres síkfutásban;  
10. hely távolugrásban; 4. hely a ro-
mán váltó tagjaként a 800–400–200–
100 méteres síkfutásban. Sándor 
István (75–79 évesek korcsoportja):  
1. hely 5000 méteres távgyaloglásban;  
4. hely 4 x 100 méteres síkfutásban a 
román válogatott tagjaként. Keresz-
tes Gyula (65–70 évesek korcsoport-
ja, képünkön): 1. hely 300 méteres 
gátfutásban; 1. hely 400 méteres 
síkfutásban; 1. hely távolugrásban; 
2. hely 4 x 100 méteres síkfutásban 
a román válogatott tagjaként; 1. hely 
a román váltó tagjaként a 800–400–
200–100 méteres síkfutásban.


