
Португал: Луис Хамилтон постао рекордер по броју победа у Формули 1, иза себе оставио је легендарног Михаела Шумахера
недеља, 25 октобар 2020 18:03

Возач Мерцедеса Луис Хамилтон постао је данас возач са највише победа у Формули 1 –
92, пошто је тријумфовао у трци за Велику награду Португала.

  

  

Шестоструки светски шампион сада је рекордер по броју победа, а иза себе оставио је
легендарног Михаела Шумахера, који има 91 победу.

  

То је осма победа за Британца у овој сезони, у којој ће покушати да освоји седму титулу и
у том сегменту се изједначи са рекордером Шумахером.

  

Друго место заузео је возач Мерцедеса Валтери Ботас, а трећи је био Макс Верстапен
из Ред Була.
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Четврто место заузео је возач Ферарија Шарл Леклер, а пети је био Пјер Гасли из Алфа
Таурија. Шести је био Карлос Саинц из Мекларена, седми је био Серхио Перес из Рејсинг
Поинта, а осмо место зазуео је Естебан Окон из Реноа.

  

Возач Реноа Данијел Рикардо заузео је девето место, а 10. је био Себастијан Фетел из
Ферарија.

  

Хамилтон је добро стартовао, задржао је прво место, а и Верстапен је тада био добар,
претекао је Боотаса за друго место, али се Финац одмах вратио на позицију.

  

Потом је дошло до контакта Верстапена и Переса, а Ботас је обишао Хамилтона и
преузео прво место.

  

Хамилтона је затим обишао и Саинц, а у другом кругу обишао је и Ботаса и преузео прво
место.

  

Одличан старт имао је и Раиконен, који се попео за 10. позиција, на шесту.

  

У трећем кругу Саинц је возио најбржи круг испред Ботаса, Хамилтона, Нориса,
Верстапена, Раиконена Рикарда и Леклера.

  

У петом кругу Верстапен је обишао Нориса за четврто место, док је круг касније Ботас
обишао Саинца за прво место. Убрзо је и Хамилтон претекао Саинца, а до осмог круга и
Верстапен.

  

У тим тренуцима добро је возио и Леклер и претекао је Нориса за пето место, а недуго
затим и Синца и попео се на четврто.
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У 18. кругу дошло је до контакта Строла и Нориса, возач Рејсинг Поинта се окренуо на
стази, а Хамилтон се на мање од пола секунде примакао Ботасу и у 20. кругу га је
обишао и преузео прво место. Шестоструки светски првак је затим возио најбржи круг и
у 21. је стекао 1,4 секунде предности.

  

Леклер је у 24. кругу преузео треће место након што је Верстапен отишао на замену
гума, а возач Ред Була се на стазу вратио као шести.

  

Фетел је у 28. кругу отишао у бокс и вратио се као 15. док је на челу Хамилтон био
сигуран и до 35. круга имао је осам секунди предности.

  

Он је тада екипи поручио да су гуме у добром стању.

  

Перес је обишао Окона за пето место, а у истом кругу Леклер је отишао на замену гума и
на стазу се вратио иза Верстапена, на четврто место.

  

Мерцедес је у 40. кругу позвао Хамилтона у бокс, а иако је рекао да су у добром стању,
Британац је отишао на замену гума и на стазу се вратио иза тимског колеге, који је у
наредном кругу отишао у бокс, па се вратио на друго место.

  

Хамилтон је возио најбрже кругове, а Перес је у 47. кругу отишао у бокс и на стазу се
вратио као шести.

  

Екипа Ред Була тада је поново била одлична у боксу, пошто је за нешто више 1,8 секунди
заменила гуме на болиду Александра Албона.

  

Хамилтон је у 53. кругу стекао 14,7 секунди предности над Ботасом, а у том кругу возач
Рејсинг Поинта Ленс Строл завршио је трку. Окон је 13 кругова пре краја отишао у бокс и
вратио се као осми, испред Рикарда и Фетела.
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У 60. кругу за 13. место борили су се Норис и Расел, а возач Мекларена био је успешнији
и задржао је позицију. У самој завршници водила се борба за пето место, а Гасли је
обишао Переса и преузео позицију.

  

Наредна трка у шампионату вози се 1. новембра у Италији.

  

Хамилтон захвалан екипи Мерцедеса

  

Возач са највише победа у историји Формуле 1 Луис Хамилтон из Мерцедеса рекао је
данас после тријумфа у Португалу, да тај успех не успео да оствари без изузетне екипе
и додао да ће му требати мало времена да схвати шта је постигао.
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„Заиста све дугујем овим момцима на њиховом тимском раду, који непрекидно напредују
и померају границе, сваке године све више. Велика је привилегија радити са њима. Ово
је апсолутно невероватно. Хвала свима који стално напорно раде, нико не седи, сви
гурају напред. То је најневероватнија ствар, бити окружен таквим људима, то вас заиста
инспирише, сарадња – нема ништа слично“, рекао је Хамилтон после трке.

  

Хамилтон је данас постао возач са највише победа у Формули 1 – 92, пошто је
тријумфовао у трци за Велику награду Португала. Он је иза себе оставио је легендарног
Михаела Шумахера, који има 91 победу.

  

„Данас се све вртело око температуре гума. Изабрали смо средње тврде и то је било
добро, али имао сам проблема улазећи у кривину седам. Нисам знао шта ће се догодити
и одустао сам, требало је да се одбраним од Валтерија, али мислио сам да ћу касније све
то урадити. На срећу, то сам и успео“, рекао је Хамилтон.

  

Он је у завршници трке путем радија рекао екипи да има проблема са грчевима.

  

„Ово је физички спорт. Имао сам грч у листу леве ноге и било је прилично болно када
сам подизао стопало, могао сам да осетим да вуче, али успео сам да се изборим са тим.
Тако је како је“, рекао је шестоструки светски шампион.

  

Британац има осам победа у овој сезони, у којој ће покушати да освоји седму титулу и у
том сегменту се изједначи са рекордером Шумахером.

  

„Никада нисам могао да сањам да ћу бити ту где сам данас. Нисам имао магичну куглу
када сам изабрао да додјем у овај тим и сарадјујем са сјајним људима, али овде сам и
покушавам да искористим максимум из сваког дана. Требаће неко време да се све
слегне. И када сам прешао циљ и даље сам психички остао у тркачком расположењу.
Тренутно не могу да надјем праве речи“, рекао је Хамилтон.

  

(Бета)
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