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              Notícies                

       

  El gran espectacle de l'aire:

Red Bull Air Race 

La  Fòrmula  1  de  l'Aire torna  a  la  ciutat  de 
Barcelona.  La  Red  Bull  Air  Race és  el  major 
espectacle aeri  de velocitat  del  món, i  tenim la 
sort que enguany, aquesta Festa del Cel, formi part 
dels  actes  de  celebració  al  voltant  de  la  Festa 
Major de Barcelona: la Mercè.

Així doncs, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre, des 
de les 13h fins a les 19h, els espectadors van poder 
assistir  a  les  carreres  i  a  les  exhibicions  pròpies 
d'aquest  festival  aeri.  Dos  dies complets  amb els 
millors pilots del món i tot el desplegament tècnic 
de la Red Bull Air Race.

La Carrera 

Els  15  pilots  participants  competeixen  contra 
rellotge en un circuit format per pilones inflables 
que  han  de  passar  en  alguns  casos  rectes,  i  en 
d'altres,  amb  l'avió  volant  "a  ganivet"  (les  ales 
formant una línia vertical). Hi ha penalitzacions per 
errors d'angle en passar per les portes, per tocar-
les, o per passar-les massa alt o massa baix.

Els quatre pilots més lents tornen a volar, i el més 
ràpid  passa  a  la  següent  ronda,  on  ja  només  en 
queden 12. Aquests tornen a competir volant i els 8 
més ràpids passen al "Super 8".

Arribem  a  les  semifinals,  on  d'aquests  vuit 
classificats  s'eliminaran  els  quatre  més  lents.  Els 
quatre pilots  restants passen a la final. (Final 4).

Cada pilot fa el seu darrer vol i, quan acaba, es 
queda  orbitant  en  un  punt  d'espera.  Quan  tots 
quatre han completat el recorregut, se'ls comunica 
qui  ha  guanyat.  A  més  dels  punts  per la  posició 
obtinguda,  el  pilot que hagi  aconseguit  el  millor 
temps s'enduu un punt extra.

Gran Final

La carrera de Barcelona és la darrera carrera del 
calendari i per tant, la gran final de les  Red Bull  
Air Race World Series, on es decidirà el campió de 
la temporada 2009. 

Tal i  com es preveia el campionat es va disputar 
entre  els  dos  pilots  favorits:  l'anglès  Paul 
Bonhomme i  l'austríac Hannes Arch que van quedar 
primer i segon, respectivament.


