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O αγώνας ξεκίνησε με δράση από την πρώτη στροφή. Ο Max Verstappen δεν έκανε καλή εκκίνηση και στην
προσπάθεια του να ανακτήσει την θέση του χτύπησε τον Raikkonen. Με λαβωμένο το μονοθέσιο τελικά κατέληξε
στις μπαριέρες της στροφής eau rouge. Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε στην πίστα και θύματα της εκκίνησης ήταν
εκτός από τον Raikkonen, ο Ricciardo αλλά και ο Sainz. Ο αγώνας επανήλθε και ο Leclerc διατηρούσε την 1η θέση με
τον Vettel να ακολουθεί και τις δυο Mercedes από πίσω με τους Hamilton και Bottas.
Περίπου στον 15ο γύρο άρχισαν οι πιλότοι να μπαίνουν στα pits με τις ομάδες να ακολουθούν διαφορετικές
στρατηγικές. Αξίζει να σημειώσουμε πως στον 19ο γύρο όλοι οι θεατές σηκώθηκαν και χειροκροτούσαν προς τιμήν
του Anthoine Hubert, που είχε το νούμερο 19 και έχασε χθες την ζωή του στην πίστα, στον αγώνα της F2. Στην
Ferrari αποφάσισαν να βάλουν πρώτα τον Vettel στα pits και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Leclerc να χάσει την 1η
θέση από τον Vettel. Ωστόσο ήταν εμφανές ότι ο Leclerc μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα. Έτσι στον 26ο γύρο η
Ferrari έδωσε εντολή στους οδηγούς να αλλάξουν θέσεις και να περάσει μπροστά ο Leclerc. Από την μια λογική η
παρέμβαση της ομάδας, από την άλλη είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει καταφέρει ο Leclerc μόλις την πρώτη
χρονιά στην Ferrari, απέναντι σε έναν τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Η Ferrari αλλά και ο Vettel έδειξαν
να κουράζονται και έτσι σύντομα ο Hamilton έφτασε τον Vettel. Έτσι στον 32ο γύρο ο Hamilton πέρασε, παρά το
γεγονός ότι η Ferrari είχε μεγαλύτερη τελική ταχύτητα. Ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε ο Vettel να κινηθεί γρήγορα,
οπότε η Ferrari τον έβαλε στα pits στον 34ο γύρο, χάνοντας όμως έτσι και την 3η θέση από τον Bottas.
Στους τελευταίους γύρους ο Hamilton μείωσε την διαφορά από τον Leclerc, ο οποίος όμως τελικά κατάφερε να
πάρει την 1 νίκη της καριέρας του. Ο ίδιος στο τέλος δήλωσε πως αφιέρωσε την νίκη στον Anthoine Hubert και πως
είναι δύσκολο να χαρεί ένα τόσο δύσκολο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα είναι η πρώτη νίκη στην καριέρα του
Leclerc αλλά και της Ferrari για το 2019, κάτι που δίνει περισσότερο χρώμα στο πρωτάθλημα.
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