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Az „Il Dottore” befejező köre
Leszállt a nyeregből a motorsport ikonja, Valentino Rossi
• Minden sportágnak megvannak az olyan kép-
viselői, akik idővel ikonokká válnak, visszavonu-
lásuk valódi űrt hagy maga után. Ezúttal a mo-
toros sportok egyik legjelentősebb képviselője, 
Valentino Rossi hagyja abba a versenyzést.

N Á NÓ C S A B A

E gy korszak vége a gyorsasági 
motoros sportban – így jel-
lemezhetjük pár szóban a 42 

éves Valentino Rossi világbajnok 
motoros visszavonulását az aktív 
sporttól. „Sajnos ez lesz az utolsó 
szezonom MotoGP-pilótaként, s ez 
nehéz, nagyon szomorú pillanat, 
mert nehéz kimondani és tudni, 
hogy jövőre már nem állok ott a 
rajtrácson. Különös lesz, hiszen töb-
bé-kevésbé csak ezt csináltam az 
utóbbi harminc évben” – mondta 
még a szezon kezdetekor a többszö-
rös világbajnok. A Doktor becenéven 
ismert versenyző negyedszázadot 
töltött el a MotoGP-ben, ez idő alatt 
kilenc világbajnoki címet, 115 futam-
győzelmet és 235 dobogós helyezést 
zsebelt be. A motorozást művészi 
szintre fejlesztette, egyszer így nyi-
latkozott: „Igyekszem más viszony-
ban lenni a motorral. Nem adok neki 
nevet, de mindig beszélek vele. Nem 
tudom, hogy a többi versenyző is így 
tesz-e. Ez nem csak egy darab fém 
– van lelke is.” Ilyen és hasonló ki-
jelentéseiért is szerették és tisztelték 
versenytársai és a szurkolók.

A rekorder

Minden sportágban és mindegyik 
sportoló életében eljön a visszavonu-
lás ideje. Vannak olyan sztárok, akik-
től könnyes búcsút veszünk, mások 
halkan, mindenféle felhajtás nélkül 
távoznak az élsportból. Rossi vasár-
napi búcsúja talán azért váltott ki a 
szokottnál is nagyobb visszhangot, 
mert – azon túl, hogy a sportág egyik 
legeredményesebb versenyzője – a 
Doki egy végtelenül szimpatikus je-
lenség, aki mellett nem lehet közöm-
bösen elmenni. Magam sem vagyok 
a motoros sportok nagy rajongója, de 
annak idején, amikor Valentino Rossi 
feltűnt a sportág csillagai között, én 
is felkaptam a fejem. Ha nem má-
sért, de amikor nemzetközi karrierje 
1996-ban beindult, a srác mindössze 
17 éves volt, és inkább emlékezte-
tett egy rockzenekar frontemberére, 
mintsem egy élsportolóra. Egyébként 
ő is azon gyerekek közé tartozott, 
akik nem estek messze a fájuktól: 
édesapja, Graziano Rossi többszörös 
futamgyőztes motorversenyző volt. 
A civilben középiskolai tanár Grazi-
ano nem mindennapi külsejével és 
vezetési stílusával tűnt ki a többiek 
közül, ezeket a tulajdonságokat ¢a 
is örökölte. Valentino a MotoGP leg-
kisebb, 125-ös kategóriájában kezdte, 

első évadában egy futamgyőzelmet 
sikerült aratnia, de 1997-ben már 
megszerezte a világbajnoki címet 11 
győzelemmel és 321 ponttal, akkori-
ban mindkettő rekordnak számított. 
Az 1998-as szezont már a 250 köbcen-
timéteres géposztályban kezdte meg. 
Ebben a szezonban több győzelmet 

is aratott, ám végül csak a második 
helyen végzett, 3 ponttal lemaradva a 
szintén olasz Loris Capirossitól. 1999-
ben ebben a kategóriában is meg-
szerezte a világbajnoki címet, ekkor 
viszonylag nagy fölénnyel, 48 pontos 
előnnyel végzett az élen.

A királykategóriában 2000 óta 
versenyzett. Első évében ismét má-
sodikként végzett, 2001-ben viszont 
világbajnok lett, így folytatta azt a so-
rozatát, hogy minden kategóriában 
a második évében lett világbajnok. 

Öt évig volt a kategória egyedural-
kodója, ezalatt sorra döntötte meg a 
különböző, egy szezonra vonatkozó, 
valamint összetett rekordokat. Rá-
adásul ő volt az egyetlen versenyző, 
aki a 125, 250 és 500 köbcentis kate-
góriában is világbajnok tudott lenni. 
Miután a motorosok között minden 
megnyerhetőt megnyert, felröppent 
a hír, hogy a Forma–1-ben folytatja. 
Raliautóval azelőtt is több versenyen 
részt vett. Először 2006-ban, majd 
2008 telén tesztelt egy Forma–1-es 
Ferrarit, ezeken a tesztkörökön több 
neves autóversenyzőt is megelő-
zött. Bár szemmel láthatóan ehhez 

a sportághoz is volt tehetsége, Ros-
si mindig is tagadta, hogy igazából 
otthagyná a motoros versenyeket. 
Pályafutása során Aprilia, Honda, 
Yamaha, Ducati motorokon verseny-
zett, utolsó világbajnoki címét egy 
Yamaha YZR-M1 típussal nyerte.

Riválisok, csaták

A Doki 2009-ben hódította el utol-
jára a világbajnoki címet. Később is 
volt még néhány jó idénye (három-

szor volt második, kétszer harmadik 
összetettben), de 2019 óta nem volt 
versenyben a dobogó legfelső foká-
ért. Ennek ellenére ő egy élő legen-
da, kilenc világbajnoki címével (eb-
ből hét a legnagyobb kategóriában) 
a valaha élt második legeredménye-
sebb GP-versenyző a legendás Giaco-
mo Agostini mögött. Utóbbi a '60-as, 
'70-es években versenyzett, amikor 
még egy versenyző több kategóriá-
ban is indulhatott.

Szerencsés módon Rossit kar-
rierje során elkerülték a súlyos sé-
rülések. Egyet kivéve! A 2010-es 
szezonban az olasz GP edzésén meg-

történt a baj. Az anekdota szerint 
Rossi kicsit lazábbra vette a tempót 
a kelleténél, hogy kitisztuljon előtte 
a terep és egy tiszta kört futhasson. 
Ettől annyira lehűlt a gumija, hogy 
ez okozta az ominózus kanyarban a 
tapadásvesztést, amiből iszonyatos 
bukás lett. Rossi bokája és sípcsont-
ja darabokra tört, ezért a következő 
négy futamot ki kellett hagynia.

Rossinak rengeteg riválisa, ellen-
lábasa, ellenfele, mi több ellensége 
is volt az elmúlt évtizedek során. A 

szakemberek hibaként róják fel a 
Doktornak, hogy általában kőke-
mény, néha a sportszerűség hatá-
rait súroló, a pályán kívül sokszor 
kicsinyes csatározásokba kezdett 
versenytársaival. Rossi nem azt nem 
tudta lenyelni, ha megelőzték, ha-
nem azt nem szerette, ha tisztesség-
telen eszközökkel próbálják legyőzni. 
Igaz, a bosszútól ő sem tartotta magát 
távol. Max Biaggival például övék a 
motorsport egyik legismertebb rivali-
zálása. Ők ketten többször látványos, 
néha nem éppen tiszta csatákat vív-
tak egymással. A legismertebb eset a 
2001-es Japán Nagydíjon történt, ami-
kor a célegyenesbe érve a belül lévő 
Biaggi körülbelül 220 km/órás tempó-
nál megpróbálta könyökkel a fűre ki-
szorítani Rossit. Később, amikor Ros-
si megelőzte őt, kinyújtott középső 
ujjal fejezte ki nemtetszését. Ennek 
az aµérnak volt előzménye is, nem 
sokkal azelőtt a két olasz motoros egy 
verseny alkalmával összeverekedett. 
A Doktor további emlékezetes pár-
harcokat vívott Sete Gibernauval, Jor-
ge Lorenzóval és Marc Márquezzel. 
A 2007-es szezon világbajnokával, 
Casey Stonerrel a 2008-as Amerikai 
Nagydíjon akaszkodott össze. Egy ve-
szélyes kanyarban Rossi egyszer csak 
gondolt egyet, és berántotta a motort 
Stoner mellé, majd elé. Az előzés nem 
volt teljesen szabályos, ellenben an-
nál látványosabb. Az amerikai vere-
séget Stoner nehezen viselte, de nem 
volt mit tenni, Rossi megtarthatta a 
győzelmet.  

2013-ban tért vissza a Ducatitól 
a Yamahához, csapattársa Jorge 
Lorenzo lett. Igen ám, de a két ver-
senyző között akkorra már annyira 
el volt mérgesedve a viszony, hogy 
a Yamaha boxában fel kellett húzni 
Rossi és Lorenzo része között egy 
falat, hogy elejét vegyék a súlyo-
sabb kon·iktusoknak.

A rivalizálások most véget értek, 
Valentino Rossi átadja helyét a ¢ata-
loknak. Vasárnap, pályafutása utol-
só versenyén, a Valenciai Nagydíjon 
a pontot érő 10. helyen végzett, a 
futamot a Ducatival versenyző Fran-
cesco Bagnaia nyerte. „Karizmája, 
sebessége és tudása – valamint egy 
adag rock'n'roll révén – az olasz sok-
kal többé vált egy egyszerű verseny-
zőnél. A Doktor egy ikonná vált” 
– írja róla egy szaklap. Lewis Hamil-
ton, aki a maga sportágában lega-
lább akkora sztár, mint Rossi a mo-
torosok között, csak annyit mondott 
a hír hallatán: „szomorú, egy óriási 
legenda hagyja most abba”. Magyar-
ország egyetlen motoros világbajno-
ka, Talmácsi Gábor, aki 2009-ben 
12 versenyen indult a MotoGP-ben 
Rossival, így méltatta vetélytársát: 
„hihetetlen, mennyi mindent tesz a 
sportért, próbálok ellesni tőle dolgo-
kat, hisz őt kell követni”.

Rossi a jövőjéről is gondoskodott, 
2022-től saját csapatát, az Aramco 
Racing Team VR46-ot irányítja. Sok 
sikert, Doktor!

Valentino Rossi pályafutása utolsó versenyén, 
a Valenciai Nagydíjon vasárnap. 432 futam, 115 
győzelem, 235 dobogós helyezés után vonul vissza
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