
A 2020-as F1-es versenynaptár 

március 15.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne
március 22.: Bahreini Nagydíj, Szahír
április 5.: Vietnámi Nagydíj, Hanoi
április 19.: Kínai Nagydíj, Sanghaj (elhalasztották) 
május 3.: Holland Nagydíj, Zandvoort
május 10.: Spanyol Nagydíj, Barcelona
május 24.: Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
június 7.: Azeri Nagydíj, Baku
június 14.: Kanadai Nagydíj, Montreal
június 28.: Francia Nagydíj, Le Castellet
július 5.: Osztrák Nagydíj, Spielberg
július 19.: Brit Nagydíj, Silverstone
augusztus 2.: Magyar Nagydíj, Mogyoród
augusztus 30.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
szeptember 6.: Olasz Nagydíj, Monza
szeptember 20.: Szingapúri Nagydíj, Marina Bay
szeptember 27.: Orosz Nagydíj, Szocsi
október 11.: Japán Nagydíj, Szuzuka
október 25.: Egyesült Államok Nagydíj, Austin
november 1.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
november 15.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo
november 29.: Abu Dhabi Nagydíj, Yas Marina

A 2020-as F1-es mezőny 

Mercedes: Lewis Hamilton (brit), Valtteri Bottas (finn)
Ferrari: Sebastian Vettel (német), Charles Leclerc (monacói)
Red Bull (Honda motor): Max Verstappen (holland), Alex Albon (thaiföldi)
Renault: Daniel Ricciardo (ausztrál), Esteban Ocon (francia)
McLaren (Renault): Carlos Sainz Jr. (spanyol), Lando Norris (brit)
Alpha Tauri (Honda): Pierre Gasly (francia), Daniel Kvjat (orosz)
Racing Point (Mercedes): Sergio Pérez (mexikói), Lance Stroll (kanadai)
Alfa Romeo (Ferrari): Kimi Räikkönen (finn), Antonio Giovinazzi (olasz)
Haas (Ferrari): Romain Grosjean (francia), Kevin Magnussen (dán)
Williams (Mercedes): George Russell (brit), Nicholas Latifi (kanadai)
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H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A mezőny összetételében és mű-
szaki szempontból is nagyon ke-
vés a változás a tavalyi szezon-

hoz képest, így kijelenthető, hogy az idei 
világbajnokságot a folytonosság jellem-
zi. Akárcsak az előző években, idén is a 
Mercedes dominanciájára lehet számíta-
ni, és minden bizonnyal még a másik két 
élcsapat, a Ferrari és a Red Bull verseny-
zői között dőlnek majd el a futamgyőzel-
mek, de érdekes lesz végigkövetni, hogy 
a középmezőnyben található csapatok 
pilótáinak sikerül-e odaérniük a dobo-
gós helyekre.

A szezont megelőzően a mezőny feb-
ruár utolsó két hétvégéjén Barcelonában 
tesztelt. Az első gyakorlás alkalmával 
a Mercedes egyértelműen maga mögé 
utasította a mezőnyt, Lewis Hamilton és 
Valtteri Bottas remekül teljesített. A má-
sodik teszthéten viszont már megingott 

a Mercedes, és több probléma is meg-
jelent a motor teljesítményét illetően, 
amely a megbízhatóság terén hagyott 
némi kívánnivalót maga után. Bár a cím-
védő istálló versenyzői minden tekintet-
ben az élen végeztek, mégsem lehetnek 
nyugodtak a szezonrajt előtt. Riválisaik 
közül a Ferrari elmaradt a várakozások-
tól a tesztelés során, Sebastian Vettelék 
autójában több meghibásodás is történt, 
így a harmadik élcsapat, a Red Bull mö-
gött csak a harmadik helyen végeztek a 
megtett távot tekintve. A három topcsa-
pat mögött az erőviszonyok szerint a Ra-
cing Point és a McLaren érhet oda a kö-
zépmezőny elejére, hozzájuk közel lehet 
a Renault is, a lista végén pedig az Alpha 
Taurit (volt Toro Rosso), az Alfa Romeót, 
a Haast és a Williamst találjuk.

A Forma–1 2020-as szezonjának me-
zőnye már az elmúlt év végén teljessé 
vált. Komoly nevek távoztak, ugyan-
akkor fi atal érkezők is vannak ebben 
az idényben. A lengyel Robert Kubica 
elhagyja a Williamst, illetve csak har-
madik számú pilóta lesz, helyét pedig a 
kanadai Nicholas Latifi  vette át, aki az 

egyetlen újonc lesz a mezőnyben. Tá-
vozik Nico Hülkenberg is a Renault-tól, 
helyére a francia Esteban Ocon érkezik, 
akinek nem lesz egyszerű dolga pótolni 
a tapasztalt német versenyzőt. A legtöbb 
istállónál azonban nem változtattak, en-
nek a szezonnak is a tavalyi pilótapáros-
sal vágnak neki.

A Nemzetközi Automobil Szövetség 
(FIA) a 2020-as idényre rekordot jelentő 
22 versenyhétvégét tervezett. A szezon 
szokás szerint Ausztráliában rajtol ezen 
a hétvégén, a melbourne-i verseny már-
cius 15-én lesz, míg az utolsó futamra 
november 29-én Abu Dzabiban kerül sor. 
A versenynaptár két új helyszínnel gaz-
dagodik a tavalyihoz képest: a mezőny 
április 5-én Vietnamban, május 3-án 
pedig Hollandiában szerepel. A Magyar 
Nagydíjat július 31. és augusztus 2. kö-
zött tartják.

Elhúzódó botrány 
a szezonnyitó előtt

Hangos botrány látott napvilágot az 
utóbbi időben, amelyet az váltott ki, 

Rajt előtt a száguldó cirkusz
Kevés változással, de annál több bonyodalommal készülnek a szezonnyitóra

Huszonkét futamot terveztek, de a Kínai Nagydíj kiesésével lehet, mégsem lesz rekordhosszú szezon  ▴ F OTÓK: SZABÓ ATTILA

• Véget ért a három és fél hónapos várakozás, ezen a hétvégén az
Ausztrál Nagydíjjal elrajtol a Forma–1-es világbajnokság 2020-as
szezonja. A csapatok szokásos módon az idény kezdete előtti két
hétvégén tesztelték autóikat, ezek eredménye a címvédő Mercedes
fölényét hozta. Közben durva botrány bontakozott ki a Nemzetközi
Automobil Szövetségnél a Ferrari feltételezett szabálytalanságai
miatt. Akárcsak számos más sportrendezvényt, az F1-et is komolyan
érinti a koronavírus-járvány, emiatt az áprilisi Kínai Nagydíjat bizto-
san nem tartják meg, de azt már megerősítették, hogy a szezonnyitó
ausztrál versenyhétvége megrendezése egyelőre nincs veszélyben.




