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A 2020-as lesz a Formula–1 törté-
nelmének leghosszabb idénye: 

múlt héten, a belgiumi versenyhét-
vége kezdete előtt adták ki a jövő évi 
versenynaptárt, amely 22 futamot 
tartalmaz. 

Bár az idei Német Nagydíj alatt 
úgy tűnt, hogy a mezőny 2020-ban 
is visszatérhet a Hockenheimringre, 
a jövő évi (hivatalos) versenynaptár-
ban mégsem kapott helyet Németor-
szág. Új helyszín lesz viszont Viet-
nam, amely az idény 3. fordulójának 
ad otthont, valamint visszatér a ver-

senynaptárba Hollandia, és továbbra 
is lesz Spanyol GP Barcelonában, így 
összesen 22 országban rendeznek F1-
es versenyt jövőre.

Az idény – ahogy a korábbi évek-
ben is – Melbourne-ben kezdődik, a 
szezonzárónak továbbra is Abu-Dza-
bi ad otthont. Magyarország a 13. ál-
lomásként, július 31. és augusztus 2. 
között látja vendégül a mezőnyt.

A versenynaptárt még a Motor-
sport Világtanácsnak is el kell fo-
gadnia, így teljesen hivatalossá csak 
október 4-én válik.

A Formula–1-es Belga Nagydíjon 
a Ferrarival versenyző Charles 

Leclerc nyert – először diadalmasko-
dott a királykategóriában, amelynek 
történetében ő lett a 108. futamgyőz-
tes, egyben az első monacói, vala-
mint minden idők harmadik legfi ata-
labb versenyzője, aki nyerni tudott.

Charles Leclerc a 34. Formu-
la–1-es futamát teljesítette Belgium-
ban, ez volt az eddigi legeredménye-
sebb versenye az ifj ú monacóinak: 
az első szabadedzésen kívül (amikor 
csapattársa, a német Sebastian Vet-
tel megelőzte) megnyerte a második 
és harmadik tréninget, a szombati 
időmérőt és a vasárnapi versenyt is.

A Belga GP hosszú történelme so-
rán Leclerc a hatodik, aki első győ-
zelmét ünnepelhette – négyszer Spa, 
kétszer Zolder adott otthont első si-
kerrel zárult futamnak –, és legutóbb 

1992-ben Michael Schumacher esett 
itt át a tűzkeresztségen.

A hétszeres világbajnok óta Lec-
lerc a 29. pilóta, aki futamgyőzelmet 
aratott a Formula–1-ben, legutóbb a 
2017-es Orosz Nagydíjon Valtteri Bot-
tas volt az elsőző, míg őt megelőzően 
2016-ban a Spanyol Nagydíjon Max 
Verstappen személyében avatott új 
győztest az F1.

A holland mai napig az F1 legfi a-
talabb futamgyőztese, ezen a listán 
a ma 21 éves és 322 napos Leclerc a 
harmadik helyre iratkozott fel: 247 
nappal Sebastian Vettel mögé, de 71 
nappal Fernando Alonso elé. 

A jelenlegi évtized egyébként 
meglehetősen „szűken” méri az új 
futamgyőzteseket: a 2010-es évek-
ben csak Nico Rosberg (2012 Kínai 
GP), Pastor Maldonado (2012 Spanyol 
GP), Daniel Ricciardo (2014 Kanadai 

GP), illetve Verstappen és Bottas ün-
nepelhetett első győzelmet.

A 2000-es évtizedben 13, az 1990-es 
és az 1980-as évtizedben egyaránt 11, 
az 1970-esben 23, a '60-asban 18, míg 
az F1 történelmének első évtizedében, 
vagyis az ötvenes évek során 26 ver-
senyző aratta első futamgyőzelmét.

A jelenlegi mezőny tagjai közül 
Räikkönen tudja leghosszabb ideje, 
milyen érzés F1-es versenyen első-
ként meglátni a kockás zászlót: a 
fi nn a 2003-as Malajziai Nagydíjon 
nyert először, és rajta kívül – sor-
rendben – Hamilton (2007 Kana-
dai GP), Kubica (2008 Kanadai GP), 
Vettel (2008 Olasz GP), valamint a 
fentebb már említett Ricciardo, Vers-
tappen, Bottas és Leclerc mondhatja 
magát futamgyőztesnek.

A Formula–1 szeptember 8-án az 
Olasz Nagydíjjal folytatódik.

A mexikói élvonalban szenvedő 
TR de Veracruz legutóbb tavaly 

augusztus 26-án nyert bajnoki mér-
kőzést, azóta 8 döntetlen mellett 26 
vereséget tudott felmutatni, miköz-
ben megőrizte élvonalbeli tagságát is 
– nem mellesleg megdöntötte a Der-
by County 2007–2008-as idényben 
felállított, nem hivatalos élvonalbeli 
nyeretlenségi világrekordját is.

A mexikói élvonalban szereplő 
Club Deportivo Tiburones Rojos de 
Veracruz – magyarul: Veracruzi Vö-
rös Cápák – csapata múlt kedden az 
éllovas Querétaro együttesét fogadta, 
és simán, 5–0-ra kikapott. A Veracruz-
nak ez volt sorozatban a 33. nyeretlen 
élvonalbeli bajnoki mérkőzése, amivel 
megdöntötte a vonatkozó nem hivata-
los világrekordot, és a 2007–2008-as 
idényben 32 nyeretlen meccsig jutott 
Derby Countytól vette át a kétes dicső-

séggel járó címet – számolt be róla a 
skysports.com. Azóta tovább növelte 
sikertelen szériáját, hiszen szombaton 
a Monarcas otthonában 1–0-s veresé-
get szenvedett, így már 34 nyeretlen 
meccsnél jár a mexikói együttes.

A Vörös Cápák csapata úgy ér-
te el ezt a negatív rekordot, hogy a 
2018–2019-es idény nem zárult kie-
séssel – köszönhetően a Mexikóban 
érvényben lévő szabályozásnak. 
Amennyiben ugyanis a Clausura 
végén kieső csapat 120 millió pesót 
fi zet a szövetségnek, automatikusan 
megőrzi élvonalbeli tagságát – a befi -
zetett pénz felét a feljutástól eleső 
gárda kapja, másik felét a szövetség 
fejlesztésekre fordítja.

A Veracruz sorozata tavaly szep-
tember elején kezdődött a Cruz Azul 
otthonában, és az elmúlt egy év so-
rán összesen öt vezetőedzőt fogyasz-

tott el a klub, jelenleg a 71 éves, ko-
rábbi mexikói szövetségi kapitány, 
Enrique Meza irányítja a brigádot.

A 34 meccses nyeretlenségi széria 
során egyébként ritkán fordult elő, 
hogy a Veracruz nagy verést kapjon 
– egy 9–2-es és egy 7–0-s zakó azért 
így is becsúszott –, sőt többször is 
alakult úgy az adott bajnoki, hogy az 
aktuális ellenfél csak a 85. perc után 
szerezte  meg a győztes gólt.

A győzelem ízéről így sem szoktak 
le a Cápáknál, mivel a Mexikói Kupá-
ban azért nyertek néhány mérkőzést: 
a negyeddöntőig jutott a csapat.

Az előző csúcstartó, a Premier 
League-ből a 2007–2008-as idény 
végén búcsúzott Derby County 2007 
szeptemberében nyert utoljára az él-
vonalban, így ha a jövőben bármikor 
visszajut, 32-es sorozata az első győ-
zelméig még folytatódhat.
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LABDARÚGÁS

2. Liga: vasárnap 13.30-tól Konstancai Farul–FK Csíkszereda.

3. Liga, 5-ös csoport, 3. forduló:  pénteken 17 órától 
Kolozsvári CFR II.–Székelyudvarhelyi FC.

Európa-bajnoki selejtező, F csoport, 5. forduló: csütörtökön 21.45-től 
Románia–Spanyolország. 

6. forduló: vasárnap 19 órától Románia–Málta.

E csoport, 6. forduló:  szeptember 9-én, hétfőn 21.45-től 
Magyarország–Szlovákia.

TEREMLABDARÚGÁS

Szuperkupa: szerdán 18 órától 
Csíkszeredai Imperial Wet–Dunărea Călărași.

1. Liga, 1. forduló:  szeptember 9-én, hétfőn 18 órától 
Dunărea Călărași–Csíkszeredai Imperial Wet.

NŐI LABDARÚGÁS

1. Liga, 2. forduló: szerdán 11 órától 
Galaci Universitatea–Székelyudvarhelyi Vasas Femina.

NŐI KÉZILABDA
A osztály, C csoport, 1. forduló:  
Activ Prahova Ploiești–Székelyudvarhelyi NKK.

D csoport, 1. forduló:  Marosvásárhelyi VSK–Nagyváradi CSU.

• A HÉT PROGRAMJA

A hét száma: 22 A hét sportolója: Charles Leclerc

A hét rekordja: 
34 nyeretlen bajnoki

A 2019-es versenynaptár 

• Március 13–15. Ausztrál Nagydíj
• Március 20–22. Bahreini Nagydíj
• Április 3–5. Vietnami Nagydíj
• Április 17–19. Kínai Nagydíj
• Május 1–3. Holland Nagydíj
• Május 8–10. Spanyol Nagydíj
• Május 22–24. Monacói Nagydíj
• Június 5–7. Azeri Nagydíj
• Június 12–14. Kanadai Nagydíj
• Június 26–28. Francia Nagydíj
• Július 3–5. Osztrák Nagydíj
• Július 17–19. Brit Nagydíj
• Július 31.–augusztus 2. Magyar Nagydíj
• Augusztus 28–30. Belga Nagydíj 
• Szeptember 4–6. Olasz Nagydíj
• Szeptember 18–20. Szingapúri Nagydíj
• Szeptember 25–27. Orosz Nagydíj
• Október 9–11. Japán Nagydíj
• Október 23–25. Amerikai Nagydíj
• Október 30. – november 1. Mexikói Nagydíj
• November 13–15. Brazil Nagydíj
• November 27–29. Abu-Dzabi Nagydíj




