
A Forma–1-es idényből jelenleg 
öt verseny van hátra, a Con
corde-szerződés értelmében a 
kon struk tőri világbajnokság ha
todik helyén végző csapat kilenc
millió dollár juttatásban részesül 
a jogdíjakból. A tetemes össze
gért a Force India, a Sauber és 
a To ro Rosso harcol, a három 
gárda húsz ponton belül van egy
máshoz képest. A hírek szerint 
esély van arra, hogy Räikkönen 
jövőre újra a száguldó cirkusz
ban versenyezzen.

Harc a hatodik helyért, ez 
egy külső szemlélő számá-
ra talán nem mond túl so-

kat, ám az érintett csapatoknak több 
mint kilencmillió dollárt jelent a 
konstruktőri világbajnokság hatodik 
helyének megszerzése. A Force India, 
a Sauber és a Toro Rosso mind erre 
az összegre hajt mostantól, így érthe-
tő módon a Sauber 2012-es autója 
már a hétvégén Suzukában debütál. 
„Minden követ megmozgatunk 
azért a hatodik helyért!” – jelentette 
ki Peter Sauber csapatfőnök.

A Toro Rosso új alkatrészekkel 
készül a következő versenyre. A csa-
pat pilótája, Jaime Alguersuari sze-
rint nagy lépést tettek előre, és meg-
próbálják támadni a Saubert, hogy 
előttük végezzenek a bajnokságban. 
Egyébként Sébastien Buemi és 
Alguersuari helyzete nem biztos a jö-
vőt illetően a Toro Rossonál, ugyan-
is a csapat tulajdonosa, dr. Helmut 
Marko inkább Daniel Ricciardo és 
Jean-Eric Vergne számára szavaz bi-
zalmat 2012-t illetően.

Visszatér a Jégember?
Kimi Räikkönen ugyan még nem 

kötött előszerződést a Williamsszel, 
ahogy azt egyes cikkekben állítot-
ták, de nagyvonalakban már való-
ban megegyezett velük a visszatérése 
részleteiről – állítja egy angol autós 
magazin. A Szingapúri Nagydí-
jon híre ment, hogy Räikkönen a 
Williams főhadiszállásán járt.

Amióta 2009 végén elhagyta a 
Ferrarit, először ralizással próbálko-
zott, ám a WRC-ben nem bizonyult 
annyira sikeresnek, mint remélte. A 
pályafutását folyamatosan balesetek 
szegélyezték. Räikkönen az utóbbi 
hónapokban megpróbálkozott a 
NASCAR-ral is, és tesztelte a Peu-
geot Le Mans-i autóját, mégis úgy 
hírlik, leginkább a Forma–1-be sze-

retne visszatérni. Ezért kereste meg 
a Williamst, mert azt reméli, hogy 
ha jövőre gyorsnak bizonyul náluk, 
azzal ismét felkelti a nagy csapatok 
érdeklődését.

A Williams történetének leg-
mélyebb válságát éli. A technikai 
menedzsmentjüket igyekeztek át-
szervezni, s mivel a pénzdíjakból 
várhatóan hatmillió brit fontot ve-
szítenek azzal, hogy csak a 9. helyen 
fognak végezni a konstruktőrök 
között, sürgősen új szponzorokra 
lenne szükségük.

Egy olyan húzónév, mint a Räik-
könené, papíron felkelthetné a támo-
gatók érdeklődését, csakhogy ebben 
sokan kételkednek. Szerintük a finn 
csak akkor lendítené fel a Williams 
gazdasági helyzetét, ha saját szpon-
zorokat vinne magával. Ráadásul 
közismerten nem rajong a szponzori 
kötelezettségekért, olyannyira, hogy 
állítólag 2010-ben is azért nem tért 
vissza a McLarenhez, mert az ezzel 
kapcsolatos részletekről nem tudott 
megállapodni velük.

Räikkönen híres volt arról, 
hogy ha elvesztette az érdeklődését, 
beleszürkült a mezőnybe, és a Wil-
liamsnél állítólag nem mindenki 
van meggyőződve arról, hogy szív-
vel-lélekkel versenyezni akar, pláne 
úgy, hogy győzelmekre várhatóan 
esélye sem lesz. A finn szerződteté-
sével a Williams kinyilváníthatná, 
hogy nem süllyed a kizárólag fize-
tős versenyzőket foglalkoztató csa-
patok szintjére, hanem elég komo-
lyan veszi magát ahhoz, hogy egy 
világbajnokot szerződtessen. Aki 
nem mellesleg továbbra is rendkí-
vül népszerű.

Szuzukában száguldoznak
Az idei világbajnokság 15. futa-

mán Szuzukában nemcsak egy igen 
érdekes versenyre számíthatunk, 
hanem eldőlhet a világbajnoki cím 
sorsa is. Sebastian Vettelt csak egy 
pont választja el attól, hogy megsze-
rezze második világbajnoki címét, 
előnye 124 pont a második helyen 
álló Jenson Buttonnel szemben, és 
a bajnokságból már csak öt futam 
van hátra.

Az első Japán Nagydíjat 1976-
ban rendezték meg a Fuji Speedway 
versenypályán, azonban a legtöbb 
versenyt a szuzukai aszfaltcsíkon 
futották, és immáron ez lehet a 13. 
olyan verseny, ahol világbajnokot 
avatnak.

A Suzuka International Circuit 
az egyik legkedveltebb pálya, 1962-
ben készült el a Honda gyár nyomá-
sára, és jelenleg az egyetlen a verseny-
naptárban, amely 8-as alakú, tehát a 
pilóták egy felüljárón haladnak át. 
Egy kör során 5807 métert tesznek 
meg a pilóták és 17 kanyart teljesí-
tenek. Különlegessége a kettős S ka-
nyarkombináció, amely két jobbos 
és két balos kanyarból áll. A pilóták 
a kör 63 százalékán nyomnak pad-
lógázt, a boxutcán 18,7 másodpercig 
tart áthajtani, egy kör alatt átlagosan 
40 alkalommal váltanak, és körülbe-
lül 2,567 kg üzemanyag fogy el

A pálya egyértelműen a Red 
Bulloknak kedvez, így nem lehet 
kérdés, hogy jól fognak szerepelni. 
Immáron második teljes versenyét 
fogja futni Kamui Kobayashi, aki 
a hazai nagydíján a tavalyi jó sze-
replést megsmételné, és még elő-
rébb végezne.

A To ro Rosso az egyik csapat, amely a 9 millió dollárért küzd
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Kilencmillió dollár a tét egyre több európai játékos vá
lasztja az észak-amerikai profi 
jégkorongligát, a nyáron ötvenegy 
olyan hokis írt alá, aki korábban 
nem szerepelt az NHl-ben. érde
kesség, hogy az orosz kontinen
tális liga (kHl) indulása óta több 
észak-Amerikában játszó európai 
hokis választotta az új sorozatot.

Ötvenegy olyan európai 
hokis írt alá a nyáron 
az NHL-ben szereplő 

csapatokkal, akik korábban nem 
játszottak az észak-amerikai profi 
ligában. A nemzetközi szakszö-
vetség honlapja szerint öt vissza-
térő is lesz az NHL-ben, közöttük 
Jaromir Jagr és Jevgenij Nabokov. 
Ugyanakkor 13 Európában játszó 
észak-amerikai hokis tér vissza az 
NHL-be, amelynek 2011/2012-
es idénye a jövő héten kezdődik.

Svédország marad továbbra is 
a legnagyobb, az NHL-be új játé-
kosokat exportáló európai ország, 
a háromkoronásoktól 22-en men-
nek a világ legerősebbnek tartott 
ligájába játszani. A svédek tavaly az 
ideinél picivel több hokist adtak az 
NHL-nek (26). Finnországból tíz, 
Oroszországból öt, Németország-
ból négy, Csehországból és Svájcból 
három-három, Szlovákiából két, 
Dániából és Franciaországból egy-
egy hokis írt alá NHL-es csapattal. 
Érdekesség, hogy az elmúlt évekhez 
képest idén nyáron egyetlen fehér-
orosz, lett és norvég sem szerződött 
a profi ligába. Az ötvenegy hokis 
közül nem biztos, hogy mind az 
NHL-ben kezdik meg az idényt, 
ugyanis a játékosok a profi ligás csa-
patok AHL-ben szereplő farmgár-
dáinál bizonyíthatnak először.

Az elmúlt évben az NHL-ben 
játszó hokisok közül huszonhárman 
Európát választották ősztől, közülük 
tizennégyen „hazajöttek”, kilencen 

pedig észak-amerikaiak. Tizenegyen 
a KHL-es csapathoz írtak alá, közü-
lük Ruszlan Szalej, Karlis Skrastins és 
Alexander Vaszjunyov a Lokomotiv 
Jaroslavl gárdáját ért repülőszeren-
csétlenségben életét vesztette. Svéd-
országban nyolc, Svájcban két, Finn- 
és Németországban egy-egy tavaly 
még NHL-es hokis játszik majd.

Az IIHF cikke szerint tavaly az 
észak-amerikai alacsonyabb ligák-
ban játszó hokisok közül ötvenegyen 
tértek vissza Európába, a játékosok 
majdnem fele (21) az AHL-ben sze-
repelt az elmúlt idényben.

Az összlétszámot tekintve 56 
svéd, 40 cseh, 25-25 finn és orosz, 
valamint 11 szlovák rendelkezik 
NHL-szerződéssel.

Vizsgálják a tornát
Az elmúlt hétvégén Ankará-

ban rendezték a Kontinentális-
kupa első selejtezőkörének mér-
kőzéseit. A tornán a házigazda tö-
rök bajnok Baskent Yildizlari An-
kara mellett a belga pontvadászat 
győztese, a White Caps Turnhout 
és az észt Tartu Kalev-Välk vett 
részt, a csapatok körmérkőzést 
játszottak. Az első nap a White 
Caps 16–1-re nyert a Baskent 
Yildizlari ellen, másnap a Tartu 
11–2-re győzte le a házigazdákat. 
Az utolsó mérkőzésen a White 
Caps 5–2-re nyert a Tartu ellen, 
és megnyerte a csoportot.

Az IIHF viszont bejelentette, 
a sportszerűtlenségek miatt vizsgá-
latot indított, így a torna végered-
ménye (1. White Caps, 2. Tartu, 3. 
Baskent Yildizlari) még változhat.

A Kontinentális-kupa második 
körében a C csoport mérkőzéseinek 
a Vákár Lajos Műjégpálya ad majd 
otthont, ahol a HSC Csíkszereda 
mellett a szlovén Olimpija Ljublja-
na, a lett Liepajas Metalurgs és a ka-
zah Bejbarisz Atirau játszik.

Vándorolnak a hokisok

A Román Labdarúgó-szö-
vetség székhelyén teg-
nap kisorsolták a Ro-

mánia-kupa nyolcaddöntőinek 
párosításait. A szövetség hét-
főn közli majd a mérkőzések 
pontos időpontját, ám azt már 
lehet tudni, hogy azt a találko-
zót, amelyiket élőben közvetít a 
jogdíjakkal rendelkező tévétár-
saság, villanyfénynél, azaz esti 
órában rendezik. Két rangadóra 

kerül majd sor, az FC Temesvár 
a Steauát fogadja, míg Ploiești-
en a város két csapata, az Astra 
és a Petrolul játszik majd a to-
vábbjutásért.

A találkozókat október 25., 
26. és 27-én rendezik, a meccsek 
győztesei a negyeddöntőbe jut-
nak. Amennyiben a rendes játék-
idő végén döntetlen az állás, akkor 
hosszabbítás lesz, és ha a 120 perc 
után is marad az egál, akkor bün-

tetőlövések döntenek a továbbjutó 
sorsáról.

A nyolcaddöntő párosítása
CS Otopeni – Rapid, Spor-

ting Club Vaslui – Galaci Dunărea, 
FC Temesvár – Steaua, Dinamo – 
Gaz Metan Severin, Medgyesi Gaz 
Metan – FC Astra II Giurgiu, Galaci 
Oțelul – FCM Marosvásárhely, 
Astra Ploiești – Petrolul Ploiești, 
Pandurii Târgu Jiu – FC Brassó.

Sorsoltak a Románia-kupában


