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A Formula-1 hivatalos gumibeszállítója, a Pirelli hivatalosan is bejelentette, hogy a hétvégén
megrendezésre kerül? Monacói Nagydíjat követ? három versenyhétvégén mely gumikeverékeket
bocsájtja majd a csapatok rendelkezésére.
A 2012-es eseménynaptár hetedik állomásaként szerepl? kanadai megmérettetésen a monacói futamhoz
hasonlóan szintén a sárga színjelöléssel rendelkez? lágy, és a piros színkóddal ellátott, az idei évben
el?ször a monte carlói utcákon debütáló szuperlágy gumik lesznek majd terítéken. A montreáli versenyt
követ? Európa Nagydíjnak otthont adó valenciai ringen pedig a Pirelli lágy keveréke mellett a fehér
színkóddal ellátott közepes keménység? gumiabroncsa, majd a híres silverstone-i aszfaltcsíkon a lágy- és
az ezüst jelöléssel rendelkez? kemény keverékeket használhatják majd a csapatok.
A utcai szakaszokat tartalmazó, meglehet?sen egyenetlen felület? monacói versenypályához hasonlóan a
sz?k vonalvezetés? montreáli ringen is ideális választásnak ígérkezik a Pirelli F1-es palettájában szerepl?
két leglágyabb gumikeverék. Mindamellett, hogy a valenciai aszfaltcsík is utcai szakaszokat tartalmaz,
ahol ebb?l adódóan az aszfalt min?sége korántsem közelíti meg a kifejezetten autóversenyzésre épített
versenypályák min?ségét, a térségre jellemz? magasabb h?mérséklet, és a nagyobb sebességgel
teljesíthet? pályaszakaszok miatt a lágy összetétel? gumitípus mellett a közepes keménység?
gumikeverék bizonyíthat majd.
A száraz pályaviszonyokra tervezett gumiabroncsok mellett a Pirelli természetesen felkészül az olyan
esetekre is, amikor es?s id?járás nehezíti meg a pilóták és a csapatok munkáját. Éppen ezért a Formula-1
szabályrendszeréhez igazodva minden egyes versenyz? 4 szett úgynevezett átmeneti gumiabroncsot is
kap, amely a Pirelli által az idei évre továbbfejlesztett, zöld színjelölés? Cinturato gumikat jelenti.
Mindezek mellett pedig az esetlegesen es?áztatta pályán történ? versenyzés megkönnyítéséhez további 3
garnitúra, szintén Cinturato névvel illetett, kék színnel ellátott vizes aszfaltra kifejlesztett papucsok is a
pilóták rendelkezésére állnak.
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Végül, de nem utolsó sorban pedig a nagy sebesség elérését lehet?vé tev? silverstone-i versenypályán a
megfelel? menetteljesítmény és biztonság elérésének érdekében az olasz gyártó a lágy gumiabroncsok
mellett a kemény keverékeket látja a legmegfelel?bbnek.
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