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A Hungaroring 30. születésnapja alkalmából az első versenyen
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Nagydíjat.
Több mint százezer néző látogatott ki csütörtöktől szombat estig a 31.
Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínére, a mogyoródi Hungaroringre, ahol a
pálya 30. születésnapja alkalmából egy különleges kockás zászlóval intik
majd le a 14 órakor rajtoló F1-es futamot.
A délután kezdődő Magyar Nagydíjat egy olyan kockás zászlóval intik majd
le, mint az első mogyoródi F1-es futamot 1986-ban. A zászlót a Hungaroring
vezetése készíttette el annak a mintájára, amelyet a magyar származású
világhírű képzőművész, Victor Vasarely tervezett az első magyar GP-re. A
zászlót a Vasarely Alapítvány vezetője, a művész unokája, Pierre mutatta be
a sajtónak vasárnap Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. elnökvezérigazgatójával közösen.

Pierre Vasarely, Victor Vasarely magyar származású francia festőművész unokája a boxutcában a Forma-1-es
Magyar Nagydíj előtt a Hungaroringen 2016. július 24-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A versenyhétvégére eddig szép számmal látogattak ki a nézők. A
Hungaroring Sport Zrt. közlése szerint a csütörtöki boxlátogatáson 18 ezer
fős közönség vett részt, pénteken 30 ezren, szombaton pedig 53 ezren
mentek ki a pályára, így a három nap alatt 101 ezer néző követte
figyelemmel az eseményeket.
A 31. Magyar Nagydíjon a világbajnoki pontversenyben egy pont előnnyel
vezető német Nico Rosberg (Mercedes) rajtol az első helyről. A futam 14
órakor kezdődik.
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