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• A hétvégén a Bahreini Nagydíjjal elrajtol a rekordot jelentő 23 futamból álló For-
ma–1-es világbajnokság. A legtöbb csapat új pilótapárossal vág neki az idénynek, 
három újoncot is köszönthetünk a mezőnyben. A versenyhétvégéken több változással 
kell számolni, a későbbiekben egy új lebonyolítást is kipróbálhatnak. Összegyűjtöt-
tük a legfontosabb tudnivalókat a szezonnyitó előtt.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Nemzetközi Automobil Szö-
vetség (FIA) motorsport-vi-
lágtanácsa még december 

közepén fogadta el a Forma–1 idei 
versenynaptárát, amelyben au-
gusztus 1-jei dátummal szerepel a 
Magyar Nagydíj. Ebben a szezon-
ban újra bekerült a programba a 
hosszú idő után visszatérő Holland 
Nagydíj, és új állomásként Sza-
úd-Arábiában is versenyez majd a 
mezőny, a harmadik debütáló Viet-
nam viszont a járványhelyzet miatt 
– akárcsak tavaly – idén sem vál-
lalta a rendezést.

A világbajnokságnak egyéb-
ként már múlt hétvégén az Ausztrál 
Nagydíjjal kellett volna elkezdőd-
nie, ezt viszont még korábban el-
halasztották a világjárvány miatt, 
akárcsak a Kínai Nagydíjat, de míg 
előbbit a tervek szerint év vége felé 
megrendezik, addig utóbbi már nem 
került be a friss versenynaptárba, és 
a sűrű menetrend ismeretében nagy 

valószínűséggel nem is tartják meg 
ezt a versenyt.

Lényeges szabályváltozások

A világbajnoki szezon tehát a ter-
vezetthez képest egy héttel később, 
március 28-án rajtol a Szahír ver-
senypályán, a Bahreini Nagydíj-
jal. Ezt megelőzően a csapatoknak 
minden eddiginél kevesebb idő állt 
rendelkezésükre, hogy teszteljék 
autóikat, március 12. és 14. között 
mindössze három napot gyakoroltak 
a szezonnyitó helyszínén. Továbbá 
az eddigi kilencven perc helyett eb-
ben a szezonban csak hatvan percet 
gyakorolhatnak a versenyhétvégék 
első napjain, így a két pénteki és az 
egy szombati szabadedzésen össze-
sen három órán át készülhetnek a 
szombati időmérő edzésre és a va-
sárnapi versenyre.

A futamok időtartamát 240-ről 
180 percre csökkentették annak ér-
dekében, hogy elkerüljék a különfé-
le megszakítások miatt bekövetkező 
hosszú versenyeket. Lényeges válto-
zás az is, hogy visszatérnek az egész 

órakor történő kezdésre, vagyis a fu-
tamok napján már nem egész után 10 
perckor rajtolnak a versenyek, aho-
gyan történt ez az utóbbi években.

Az idei szezonban próbát tesz-
nek arra, hogy megreformálják a 
versenyhétvégék lebonyolítását, 
mégpedig az úgynevezett sprintver-
senyek bevezetésével. Ennek műkö-
dőképességét a Kanadai, az Olasz és 
a Sao Pauló-i Nagydíjon próbálják 
ki, és amennyiben beválik, a jövő-
ben rendszeresen alkalmazhatják. 
Eszerint az időmérőt egy nappal ko-
rábban, pénteken tartanák, ez hatá-
rozná meg a szombati, nagyjából 100 
kilométeres sprintfutam rajtsorrend-
jét, és a versenyzők a befutó alapján 
foglalnák el helyeiket a vasárnapi 
„hagyományos” futam rajtrácsán.

Számos pilóta váltott csapatot

A mezőny összetétele nem változott 
sokat, legalábbis ami a csapatokat 
illeti, hiszen mindössze két istálló 
változtatott nevet, a Racing Point As-
ton Martinná, a Renault Alpine-ná 
alakult át. Ennél jóval nagyobb 

volt a mozgolódás az átigazolások 
terén, hiszen csak a Mercedes, az 
Alfa Romeo és a Williams párosa 
maradt a tavalyi, a többi csapatnál 
legalább az egyik versenyző kiléte 
megváltozott. A nagy nevek közül 
a Forma–1-be két év kihagyás után 
visszatért Fernando Alonso az Al-
pine Renault-nál folytatja, mellette 
Sebastian Vettel az Aston Martin-
hoz, Daniel Ricciardo a McLarenhez, 
Carlos Sainz Jr. a Ferrarihoz, Sergio 
Pérez pedig a Red Bullhoz igazolt.

Továbbá a Haas Ferrari alakulata 
megvált eddigi tapasztalt párosá-
tól, Kevin Magnussentől és Romain 
Grosjeantól, akik helyére két fi atal 
újoncot igazolt, az üléseket a hét-
szeres világbajnok Michael Schuma-
cher fi a, a Forma–2-es bajnok Mick 
Schumacher, illetve az orosz Nyikita 
Mazepin kapták meg. A harmadik 
újonc a mezőnyben a japán Juki Cu-
noda, aki Danyiel Kvjatot váltotta az 
Alpha Taurinál.

Ami a költségvetést illeti, 23 ver-
senyhétvégével számolva legfeljebb 
147 millió dollár lehet a csapatok 
kiadása. Ez viszont nem érinti a ver-
senyzők és a csapat legfőbb vezetői-
nek bérezését, illetve a marketingre 
fordított kiadásokat. Példaként meg-
említhető, hogy a pilóták felének 
idén 10 millió dollár feletti a fi zeté-
se, a legmagasabb juttatás nyilván-
valóan a címvédő, immár hétszeres 
világbajnok Lewis Hamiltoné, aki 30 
millió dollár körül keres. Az utazási 
és szállásköltségek szintén nem szá-
mítanak bele a 147 millió dolláros 
limitbe, a motorbeszállítói megál-
lapodások pedig nem léphetik túl a 
15 millió dolláros határt. Technikai 
szempontból keveset változtattak 
versenyautóikon a csapatok, elma-
radtak a látványos fejlesztések, így 
lényegében a tavalyi idényben már 
használt autókkal vágnak neki az új 
szezonnak.

Pilótavándorlás és szabályváltozások
Rekordhosszú szezon következik a Forma–1-es világbajnokságban

A 2021-es versenynaptár 

Március 26–28. 
Bahreini Nagydíj, Szahír 
Április 16–18. 
Emilia Romagna Nagydíj, Imola
Április 30.–május 2. 
Portugál Nagydíj, Portimao 
Május 7–9. 
Spanyol Nagydíj, Barcelona
Május 21–23. 
Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
Június 4–6. 
Azeri Nagydíj, Baku
Június 11–13. 
Kanadai Nagydíj, Montreal
Június 25–27. 
Francia Nagydíj, Paul Ricard
Július 2–4. 
Osztrák Nagydíj, Spielberg 
Július 16–18. 
Brit Nagydíj, Silverstone 
Július 30.–augusztus 1. 
Magyar Nagydíj, Mogyoród 
Augusztus 27–29. 
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps 
Szeptember 3–5. 
Holland Nagydíj, Zandvoort
Szeptember 10–12. 
Olasz Nagydíj, Monza 
Szeptember 24–26. 
Orosz Nagydíj, Szocsi
Október 1–3. 
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
Október 8–10. 
Japán Nagydíj, Szuzuka 
Október 22–24. 
Amerikai Nagydíj, Austin 
Október 29–31. 
Mexikói Nagydíj, Mexikóváros 
November 5–7. 
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo 
November 19–21. 
Ausztrál Nagydíj, Melbourne
December 3–5. 
Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda 
December 10–12. 
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

A 2021-es rajtlista 

Lewis Hamilton (brit) – Mercedes 
Valtteri Bottas (finn) – Mercedes 
Carlos Sainz Jr. (spanyol) – Ferrari 
Charles Leclerc (monacói) – Ferrari
Max Verstappen (holland) – Red Bull Honda
Sergio Pérez (mexikói) – Red Bull Honda
Sebastian Vettel (német) – Aston Martin Mercedes
Lance Stroll (kanadai) – Aston Martin Mercedes
George Russek (brit) – Williams Mercedes

Nicholas Latifi (kanadai) – Williams Mercedes
Fernando Alonso (spanyol) – Alpine Renault
Esteban Ocon (francia) – Alpine Renault
Juki Cunoda (japán) – Alpha Tauri Honda
Pierre Gasly (francia) – Alpha Tauri Honda
Nyikita Mazepin (orosz) – Haas Ferrari
Mick Schumacher (német) – Haas Ferrari
Daniel Ricciardo (ausztrál) – McLaren Mercedes
Lando Norris (brit) – McLaren Mercedes
Kimi Räikkönen (finn) – Alfa Romeo Ferrari
Antonio Giovinazzi (olasz) – Alfa Romeo Ferrari
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