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WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā

GALERIJA

Alonso dusmīgs
Kā ierasts ik gadu ap Ungārijas GP posmu Fer-
nando Alonso svin savu dzimšanas dienu, tomēr 
šogad viņš nebija tik labā omā, kā vēlētos. “Ferra-
ri”, neskatoties uz cerībām, nebija konkurētspējīgi 
arī Ungārijā - sacīkstē tikai piektā vieta. Tas lika 
arī Alonso pirmo reizi teikt kādu skarbāku vārdu 
komandas virzienā. Izlēcienu sarāja ‘Ferrari’ boss 
Luka di Montidzemolo, tomēr spāni var saprast - 
laiks rit, bet sarkano sastāvā viņš tā arī vēl nav 
ticis pie titula un šis gads izskatās arī būs tukšā.
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WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji

GALERIJA

Fetels nosvērts
Lai arī Sebastjans Fetels nebija ātrākais 
kvalifikācijā un svētdien finišēja tikai trešais 
aiz Hamiltona un Raikonena, savu pārsvaru 
čempionāta kopvērtējumā vācietis tikai palielināja. 
Vienkārši tagad viņam ir citi tuvākie sekotāji un 
Alonso ir nomainījuši jau divi pieminētie. Pats Fe-
tels nedēļas nogali aizvadīja mierīgi, nosvērti un 
nebija satricināms pat ar baumām par iespējamo 
Alonso ienākšanu “Red Bull” komandā. Tieši tāds 
raksturs ir vajadzīgs čempionam.
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WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā

GALERIJA

Rosbergs pazūd
Niko pazūd drūzmā - jau otro posmu pēc kārtas 
“Mercedes” līderis ir Luiss Hamiltons, kamēr Ros-
bergs, kurš guva uzvaras sezonas pirmajā daļā, 
ir pamazām atkāpies fonā un spēlē otrā plāna lo-
mas. Daļēji gan vainojama arī komanda, tomēr ne-
var nepamanīt Hamiltona progresu un tieši tagad 
varēsim kārtējo reizi pārbaudīt, cik augsta līmeņa 
pilots ir Rosbergs: Šūmahera eksāmenu izturēja 
un tagad sāksies Hamiltona tests.
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GALERIJA

Rikjardo gatavs
No abiem “Toro Rosso” pilotiem tieši Daniels Rik-
jardo tika atzīts par gatavu ieņemt Marka Vēbera 
vietu “Red Bull” komandā, kamēr Žanam Ērikam 
Verņē vēl jāslīpē iemaņas un talants junioru 
komandā. Savu gatavību austrālietis parādīja arī 
testos Silverstonā, bet vēl jau komanda svārstās 
vai tomēr Kimi Raikonens nav krietni labāks vari-
ants - stabila vērtība, kas nesīs punktus. No otras 
puses, arī Vēbers pirms debijas “Red Bull” bija 
guvis tikai vienu uzvaru - jādod lielā iespēja jau-
najam!
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WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji

GALERIJA

Masas nolemtība
Oficiāli vēl joprojām “Ferrari” stingri stāv aiz Masas 
muguras, tomēr šobrīd daudz pazīmes liecina, ka šī 
stāja ir zaudējusi savu stingrību. Pienāks brīdis, kad 
Masam un Montidzemolo būs jāieskatās viens otram 
acīs un jāpieņem lēmums par nākamo sezonu. Arī 
pats Masa saprot, ka viņš nespēs izturēt bosa ska-
tienu, jo uzticības kredīts jau krietni pārtērēts.
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GALERIJA

Kimi uzjautrina
Kimi paliek Kimi. Uz viņa preses konferencēm 
“Lotus” komandas motormājā obligāti jāiet, kaut 
vai, lai uzlabotu garastāvokli. Brīžiem šķiet, ka 
žurnālisti apzināti provocē Raikonenu ar ne visai 
atbilstošiem jautājumiem, lai izvilinātu kādu ‘pērli’ 
no viņa. Tajā pašā laikā apbrīnojama ir viņa spēja 
ilgstoši runāt monotonā balsī - runas skolotāji ap-
galvo, ka aktieri tādas spējas izkopj gadiem pie 
spoguļa. Kimi tas ir no dabas.

Fo
to
: 
Al
di
s 
Pu
tn
in
s



WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā

GALERIJA

Niko paliek
Ceturtdien Ungārijā pirmais savu preses konfer-
enci bija izkārtojis Niko Hilkenbergs un tādejādi 
saņēma lielāko uzmanību no žurnālistiem, kas bija 
izsalkuši pēc intervijām. Galvenais, ko apstiprināja 
Niko - viņš paliks “Sauber” komandā līdz sezonas 
beigām. Citādi nekā interesanta, jo aiz muguras 
(arī šajā foto) visu uzmanīgi klausās komandas 
preses pārstāvis un Niko neatļāvās kritizēt vienību, 
kas šogad manāmi kritusies konkurētspējas rangā.
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WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji

GALERIJA

Luiss uzplaukst
Beidzot Hamiltons bija in-the-groove, kā vēlāk 
pats izteicās. Tikai šobrīd Luiss sāk izmantot savu 
potenciālu un rezultāti neizpaliek - pat Nikijs Lauda, 
kurš iepriekš atļāvās arī kritizēt britu, bija sajūsmā 
- apdzīšanas manevri stratēģiski izšķirošos brīžos 
Ungārijas GP sacīkstes laikā vien bija ko vērti. 
Pats Hamiltons pēc finiša bija tuvu asarām, kuras 
nevar noslēpt pat ar saulesbrillēm - sacīksti viņš 
veltīja savai bijušajai (Nikolai), bet emocionāli 
viņu nedēļas nogalē atbalstījusi visa ģimene. Nu 
tiešām jauks puisis.
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Ungārijas GP - tradīcijas jākopj

INFORMATĪVIE PARTNERI

ATBALSTĪTĀJI

Ungārijas Grand Prix nedēļas nogales gaitā tika 
paziņots, ka Bernijs Eklstons ir parakstījis līgumu par 
šī posma organizēšanu līdz pat 2021.gadam. Lūk, 
ko nozīmē valsts līmeņa ieinteresētība celt savas 
nācijas lepnumu un prestižu Eiropas un Pasaules 
acīs. Tā ir labas ziņas arī latviešu līdzjutējiem, kas 
ik gadu dodas 1500 km ‘svētceļojumā’ uz Hunga-
roringu un kuru skaits ik gadu sarūk. Tā apgalvo šo 
‘svētceļojumu’ veterāns Aivars, kurš šogad jau 11to 
reizi paviesojās Ungārijas GP un kuram mums nav 
iemesla neticēt. Šoreiz nemeklēšu cēloņus latviešu 
līdzjutēju skaita sarukšanā, kas varētu slēpties 
finansiālos apsvērumos vai F1 tiešraižu pārcelšanā 
uz maksas TV kanālu, bet izteikšu prognozi par 
situācijas uzlabošanos. Uz šādām domām mani 
mudināja nupat notikušais “Laba Daba” festivāls, 
kas vēlreiz apliecina mūsdienu aktīvā cilvēku seg-
menta vēlmi doties piedzīvojumā, tuvāk dabai, tuvāk 
notiekošajam un būt daļai no tā. Ungārijas GP pos-
ma apmeklēšana klātienē ir liekama vienā plauktiņā 
ar šādiem festivāliem, tikai mērķauditorija ir cilvēki 
ar interesi par motoru sportu. Bet viss pārējais at-
bilst festivāla parametriem: ceļojums draugu pulkā, 
nakšņošana teltīs vai kemperos, mūzikas pasākumi 
pa vakaru un motoru skaņas, riepu gumijas un 
izplūdes gāzu smarža, sacīkstes, ātras mašīnas pa 
dienu. No savas puses apsolos popularizēt Formu-
la 1 industriju un kultūru Latvijā, aicinot līdzjutējus 
ne tikai virtuāli sekot līdz notikumiem, bet kaut reizi 
mūžā doties ‘svētceļojumā’ vai vismaz piedalīties 
kopīgos līdzjutēju pasākumos te pat Latvijā, ja 
tādi tiks organizēti. Esmu izpļāpājies - tik tiešām 
plānojam organizēt ‘Fanu Forumu’, taču pagaidām 
ģenerējam idejas, meklējam partnerus un apzinām 
interesentus. Kā mēdz teikt - informācija sekos!

Autors: Juris Dargēvičs
Twitter: @motorusports
juris@f1.lv

http://www.diena.lv
http://http://veikals.f1.lv/index.php/veikals/go-bandit/kameras2012-05-21-20-32-27




DIENASGRĀMATA
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Aldis Putnins,
, @F1LV

Ungārijas GP ik sezonu pašā karstākajā vasaras 
laikā ir iespēja pārbaudīt tehniskas izturību, pilotu 
sagatavotību un riepu dzīvotspēju, kamēr Hunga-
roringa tribīnēs un nogāzes pie trases valda nepar-
asti daudzskaitlīgas somu un poļu līdzjutēju ordas. 
Arī latvieši pēc inerces uz šo posmu dodas biežāk, kā 
citur, tomēr viņu skaits pēdējos gados strauji sarucis.
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IJAS GP
ākotnēji šajā sezonā biju 
ieplānojies doties kopā uz 
trim Formula 1 pasākumiem 
- testiem Heresā februārī, 

Grand Prix posmu Monako maijā 
un Beļģijas GP augustā. Pirmie 
divi tika realizēti, taču trešo šoreiz 
nācās atcelt citu pienākumu dēļ. 
Tādēļ laicīgi atradu ļoti atbilstošu 
rezerves variantu - Ungārijas GP 
posmu jūlija beigās. Nešaubos, 
ka Spa trase nekur nepazudīs arī 
nākamgad, kad vajadzētu apmeklēt 
arī kalendārā atgriezušos trasi Austrijā 
un, iespējams, Krievijas GP Sočos. 

S
Atgriežoties pie Ungārijas, jāsaka, ka 
esmu ļoti apmierināts ar savu izvēli un 
patiesi izbaudīju pasākumu, kura laikā 
visai neciešamā karstumā bija jāpilda 
saistības ar vairākiem Latvijas medi-
jiem, kuriem ir interese par norisēm 
Formula 1 čempionātā. Ja sekojat līdz 
F1 aktuālitātēm un reizēm palūkojat, 
ko dara mediji Latvijā, tad varbūt 
pamanījāt pubikācijas laikrakstā “Di-
ena” no Ungārijas GP, teksta tiešraides 
no visām trim Grand Prix dienām 
portālā “DELFI”, kā arī reportāžas pa 
telefonu “Viasat Sport Baltic” tiešraidēs 
treniņos un kvalifikācijā. Vēlreiz jāsaka 

paldies visiem partneriem un ceru, ka 
sadarbība turpināsies, jo tas ir viens no 
veidiem, kā ģenerēt interesi par For-
mulu 1 arī Latvijas līdzjutēju vidū.
Uz Hungaroringu devos ar automašīnu 
- Ungārija taču ir tik tuvu - tikai 1500 
km vienā virzienā! Tas bija sarkasms, jo 
patiesībā ceļojums, lai arī pilnīgi jaunu 
un visām ekstrām aprīkotu automašīnu 
(šeit atsevišķa pateicība “Mūsa Motors 
Rīga”), nebija viegls un karstuma vilnis 
Austrumeiropā tajā nedēļas nogalē 
varētu būt viens no galvenajiem iemes-
liem. 



Budapeštā īrēju dzīvokli piepilsētā, kas 
atrodas vistuvāk trasei, un ik rītu līdz 
Hungaroringam man bija patīkams 9 
km un aptuveni 10 minūšu ceļojums. 
Turklāt jāsaka, ka ungāriem ar 
pasākuma organizēšanu viss ir kārtībā 
- žurnālistiem tiek noorganizēts arī 
bezmaksas transports, nožogota labējā 
josla uz attiecīgās autosrtādes, kā arī 
iespēja ātri un bez aizķeršanās nokļūt 
trases iekšpusē, kur ir īpaša stāvvieta 
preses pārstāvjiem. Kā punkts uz ‘i’ 
bija eleganti “Mercedes” busiņi, kas 5 
minūšu gājienu no stāvvietas uz preses 
centru, ik rītu un vakaru aizstāja ar 
nelielu ekskursiju pa trases iekšpusi. 
Šeit paldies Bernijam Eklstonam - kā 
bija lasāms uz busiņu durvīm iekšpusē, 
tad servisu nodrošina “FOM” ar “Mer-
cedes-Benz” atbalstu. Izskatās, ka 
Eklstonam turklāt ir īpašas attiecības ar 
Ungārijas GP organizatoriem - Formula 
1 bosam Hungaroringā ir īpašs sta-
tuss: pievedceļš trasei saucas ‘Bernie 
Avenue’, bet trasē ir Eklstona bronzas 
krūšutēls. Arī F1 boss ir apmierināts 
ar šo posmu - ne velti Ungārijas GP 
līgums par Grand Prix organizēšanu 
tika pagarināts vēl līdz 2021.gadam. 
Turpinot slavas dziesmu, nevar 
nepieminēt arī pašas trases pieejamību 

- ik vakaru pēc sesiju beigām, trase 
tika atvērta un ar savu žurnālista 
caurlaidi mierīgi varēju pastaigāties 
jebkurā vietā. Turklāt arī trases dar-
binieku atsaucība, kas robežojās ar 
vielnaldzību, bija krass pretstats tam 
pašam Monako GP. Ungārijā bija trīs 
pielaides līmeņi: pirmais bija pilnīga 
vienaldzība no trases drošības or-
ganizatoru puses - ar svarīgu sejas 
izteiksmi devos boksu celiņā un beiži 
viņi man nepievērsa uzmanību. Otrajā 
līmenī man pajautāja parādīt tuvāk 
preses pārstāvja caurlaidi, bet trešajā 
man vajadzēja iesaistīties nelielās 
pārrunās un nereti izdevās pierunāt 
ielaist mani vietās, kur tradicionāli 
nepiederošas personas nepielaiž. Tādā 
veidā uz mirkli iekļuvu goda pjedestāla 
aizkulisēs pirms GP3 sacīkstes 
apbalvošanas ceremonijas, kur satiku 
Kevinu Korjusu. Tieši tā arī izdevās 
šķērsot trasi ceļā uz tikšanos ar Latvi-
jas līdzjutējiem un pierunāt trases dar-
binieku atslēgt divus vārtus, kas pašu 
trasi norobežoja no skatītāju teritorijas. 
Paldies Ungārijas GP organizatoriem 
un šajā ziņā no žurnālista viedokļa 
Hungarorings ir krietni patīkamāks par 
Monako, kur drošība brīžiem robežojas 
paranoju.

“Turklāt arī tras-
es darbinieku 
atsaucība, kas 
robežojās ar 

vielnaldzību, bija 
krass pretstats 

tam pašam  
Monako GP. ” 



“Acīmredzot 
atsevišķi 

Ungārijas mēdiji 
par Formulu 1 
raksta vienu 

reizi gadā un tas 
būtiski atsaucas 

uz viņu jautājumu 
un uzvedības 

kvalitāti. ” 

Viss sākās jau ceturtdien, kad risinās 
oficiālā FIA preses konference, notiek 
komandu organizētas preses kon-
ferences ar pilotiem, kā arī iepriekš 
rezervētās individuālās preses konfer-
ences. Centos pagūt visur, tomēr tas 
īsti nav iespējams un nākas ļoti precīzi 
organizēt savu laiku un izvēlēties 
prioritātes, jo komandas savu preses 
konferenču laikus nereti saliek ar 5 
līdz 10 minūšu starpību vai reizēm pat 
vienlaicīgi un pie visiem pagūt nebija 
iespējams. FIA preses konference, 
kurā piedalījās Pols di Resta, Luiss 
Hamiltons, Estebans Gutjeress, Kimi 
Raikonens, Valteri Botass un Pas-
tors Maldonādo, izvērtās visai jautra 
un to nodrošināja ungāru žurnālistu 
brīžiem naivie vai nekompeten-
tie jautājumi. Acīmredzot atsevišķi 
Ungārijas mēdiji par Formulu 1 raksta 
vienu reizi gadā un tas būtiski atsau-
cas uz viņu jautājumu un uzvedības 
kvalitāti. Kamēr itāļu, vācu un britu 
žurnālistu mafijas par šiem ungāru 
izlēcieniem bija sašutumā, mani tas 

pamatīgi uzjautrināja - vajadzēja 
redzēt, kā Hamiltons mēģina atbildēt 
uz jautājumu, kura jēgu īsti neizprot. 
Tikmēr es pats centos neizgāzties 
privātajā intervijā ar Romēnu Grožānu, 
kas ar “Lotus” komandas preses 
pārstāvi Endiju Stobartu tika aizrunāta 
jau Monako GP laikā. Ņemot vērā, 
ka ar Grožānu jau biju ticies iepriekš 
un francūzis nevarēja neatcerēties 
2009.gada “Renault” prezentāciju 
Parīzē, tad mūsu saruna izvērtās 
krietni brīvāka. Intervija ar Grožānu 
tika publicēta laikrakstā “Diena” un 
vēlreiz to varat lasīt arī žurnāla šajā 
numurā 38.lappusē. Bez Grožāna bija 
ieplānotas arī īsākas sarunas ar Valteri 
Botasu no “Williams” un Niko Hilken-
bergu no “Sauber”, tomēr tajās biju 
kopā ar vairākiem citiem žurnālistiem 
un īsti par intervijām tās nevar saukt, 
tomēr pāris savus jautājumus uzdot 
izdevās un ar to nav problēmas arī 
komandu preses konferencēs un pat 
FIA preses konferencēs, ja vien tiešām 
ir kvalitatīvi jautājumi.

Niko Hilkenbergs jau ceturtdien uz manu 
jautājumu par iespējamo priekšlaicīgu 
aiziešanu no “Sauber“ komandas atbildēja 
noliedzoši: “Tas nenotiks! Es sezonu 
pabeigšu šajā komandā!“
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Vēl pirms došanās uz Ungāriju no 
viena līdzjutēja, kurš arī gatavojās 
apmeklēt klātienē sacīkstes 
Hungaroringā, nāca ideja par tikšanos 
un tāpēc F1LV Blogā arī izsludināju 
iespēju piedalīties nelielā saietā 
sestdienas vakarā pēc kvalifikācijas. 
Kopumā pieteicās vai tika apzināti 
11 līdzjutēji, kas atradīsies uz vietas 
un varētu piedalīties neoficiālajā 
pasākumā. Galarezultātā dažādu 
iemeslu dēļ uz tikšanos ieradās tikai 
pieci, tomēr šoreiz jāsaka, ka skaits 
bija optimāls, jo visiem bija ļoti daudz 
sakāmā un stāstāmā. Kā stāstīja viens 
no Ungārijas GP posmu skatītājiem 
veterāniem (Aivars atbraucis jau 11to 
reizi), tad šogad Hungaroringa trasē 
varētu būt ap 20 latviešu līdzjutējiem, 
kas nav pat puse no tā skaita, kas 
pirms gadiem 10 devās uz Ungāriju 
ar īpaši organizētiem autobusiem. 
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Tomēr joprojām ir entuziasti, kas ne 
tikai klātienē dodas uz sacīkstēm, 
bet arī lieliski orientējas notiekošajā 
- tikšanās laikā tiku pratināts visai 
sīki un smalki par lietām, ko līdzjutēji 
parasti neredz vai nevar zināt un 
jāsaka, ka jautājumi tiešām sakarīgi, 
pārdomāti un brīžiem pat sarežģīti. 
Tikšanos noturējām pie Aivara kem-
pera, kas bija novietots stratēģiski 
pareizā vietā attiecībā pret saules 
leņķi pusdienlaikā un tualetes novieto-
juma. Bez Aivara pasākumā piedalījās 
arī viņa dēls, kurš bija aizrautīgs 
Alonso līdzjutējs, Gundars, kurš 
atrodas praksē Budapeštā un nolēmis 
iepazīties tuvāk ar Formulu 1, kā arī 
Mārtiņš, kura “Lotus” komandas krāsu 
krekls un cepure uzreiz liecināja par 
viņa fanošanas objektu. Pasākums 
bija ļoti interesants un noteikti būtu vēl 

turpinājies krietni ilgāk, ja man nebūtu 
jāpagūst atpakaļ uz preses centru līdz 
tā slēgšanai 23:00. Kad jau tumsā 
atgriezos paddokā, tas bija kluss un 
preses centrā bija palicis tikai viens 
somu žurnālists. Tomēr pateicoties 
tam izdevās iegūt pāris lieliskus 
kadrus no paddoka, jo tumsā komandu 
motormājas izskatās vēl iespaidīgāk 
un elegantāk. Tikšanās ar latviešu 
līdzjutējiem Hungaroringā ir likusi 
izdarīt arī konkrētas atziņas un izvirzīt 
vēl konkrētākus mērķus - noorganizēt 
līdzīgu tikšanos ar līdzjutējiem arī 
Latvijā un papildināt to ar diskusijām, 
uzaicinātu viesu uzstāšanos un, 
iespējams, kopīgu sacīkšu skatīšanos. 
Kad precīzi notiks pirmais “F1LV Fanu 
Forums” vēl nevaru pateikt, tomēr 
ieteiktu sekot ziņām mājas lapā vai 
tviterī.

“Tikšanās 
ar latviešu 
līdzjutējiem 

Hungaroringā ir 
likusi izdarīt arī 

konkrētas atziņas 
un izvirzīt vēl 
konkrētākus 

mērķus - 
noorganizēt 

līdzīgu tikšanos 
ar līdzjutējiem arī 

Latvijā...” 
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Luiss Hamiltons komandas preses 
konferences laikā, kamēr atbildes 
sniedza viņa komandas biedrs, cītīgi 
tviteroja.

Laikā, kad atgriezos paddokā no 
tikšanās ar latviešu līdzjutējiem, jau 
bija tumsa. Komandu motormājas 
izskatījās krietni citādas.

Arī Formula 1 riepas mēdz būt 
nenobalansētas un Leo iespējams 
par to dabūs trūkties. Tās ir Niko 
Rosberga riepas pēc sacīkstes.



Ja esmu pavisam godīgs un atklāts, tad Ungārijas GP esmu apmeklējis 
arī iepriekš, taču ne reizi neesmu pircis biļeti. Pirmā reize bija 1997.
gadā, kad studentu laikos ar draugu pēdējā brīdī nolēmām doties uz 
Ungāriju ar balsošanas paņēmienu, jeb ‘stopiem’. Ceļā izlīdzējāmies ar 
vienu Eiropas karti, kurā visai aptuveni varēja nojaust virzienu, kurā 
jādodas un lielāko pilsētu atrašanās vietas. Arī telts tobrīd šķita lieka 
īzšķērdība un kilogrami - siltais laiks un ceļojumos rūdītie guļammaisi 
ļāva mierīgi nakšņot zem zvaigznēm. Svētdienas un sacīkšu dienas rītā 
ieradāmies Ungārijā pēdējo posmu veicām ar vilcienu, jo pastāvēja 
risks nenokļūt līdz trasei laikā. Galarezultātā ieradāmies pie trases 
25 minūtes pirms sacīkstes sākuma, kad formulas jau devās uz 
savām vietām startā. Biļetes neietilpa mūsu plānos un tāpēc kopā ar 
daudziem citiem līdzjutējiem meklējām iespēju redzēt trasi, atrodoties 
aiz ~2m betona sienas, kura pārklāta ar dzeloņdrātīm pēc labākajiem 
mazgadīgo koloniju paraugiem. Iekārtojāmies brīvā vietā uz sienas un 
fiziski ļoti neērtā pozā gaidījām startu, kura laikā arī sargi, kas atradās 
sienas otrā pusē, devās tuvāk trasē, lai redzētu notiekošo. Mirklis bija 
jāizmanto, lai gan trases invāzijas laikā neiztika bez zaudējumiem - tika 
uzplēsts labākais T-krekls, kas ar visu robu vēlāk kļuva par atbilstošu 
atgādinājumu šim lieliskajam piedzīvojumam. Iekārtojušies bronzas 
tribīnes brīvajās vietās, no kurām ļoti labi redzamas pirmā sekotra 
beigas un lielais TV ekrāns, atskārtām, ka sacīkstē manāmi notiek 
neloģiskas lietas - Deimons Hils ar “Arrows” atradās otrajā vietā, tobrīd 
vēl aiz Mihaela Šūmahera. Leģendārās sacīkstes iznākums visiem F1 
līdzjutējiem jau ir zināms, bet mums vēl priekšā bija došanās trasē 
un pārgājiens uz apbalvošanas ceremoniju, kā jau bronzas tribīņu 
okupantiem pienākas. Iespējams, šo piedzīvojumu dokumentēšu un 
papildināšu ar foto pierādījumiem kādā no nākamajiem žurnāla numu-
riem, tomēr kopumā jāsaka, ka Ungārijas GP apmeklējums saistās tikai 
ar labākajām atmiņām. Tas attiecas arī uz 2013.gada Ungārijas GP, kad 
bija iespēja akreditētā žurnālista statusā to visu aplūkot no aizkulisēm.

1997.gadā Ungārijas GP nokļuvu “pa zaķi” 
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Hungaroringa trases reljefs klātienē 
šķiet krieti iespaidīgāks kā pa TV. 
Turklāt brīvā pieeja trasei lika 
arī man aizdomāties par nelielu 
skrējienu 4.381 km garumā.

Jau nepilnu stundu pēc finiša 
boksu celiņš Ungārijā bija pilnībā 
pārvērties - komandas sāka 
sarežģīto kravāšanās procesu, lai 
dotos ceļā uz savām bāzēm.



Jaunais talants
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Aldis Putnins,
, @F1LV

KORJUSS:
PAGAIDĀM VISS RIT PĒC PLĀNA



ēc mūsu sarunas ar Kevinu Korjusu ir 
pagājis gandrīz pusgads un situācija 
igauņu šī brīža labākajam formulu 

braucējam ir strauji mainījusies – par laimi uz 
labo pusi. Ja pirms sezonas Korjuss necerēja ar 
debitantu komandu “Koiranen” sasniegt nopiet-
nus panākumus GP3 čempionātā, tad šobrīd pēc 
vairākiem pārsteidzošiem goda pjedestāliem Ko-
rjuss ir viens no titula pretendentiem – tas lieliski 
saskan ar plāniem nākamajā sezonā startēt GP2 
čempionātā.

P



Sezona sākās ar pārsteidzošu pole 
position Valensijā un turpinājās ar 
goda pjedestālu otrajā sacīkstē tur 
pat Spānijā. Sezonas turpinājumā 
Kevina Korjusa kontu papildināja vēl trīs 
kausi par goda pjedestāliem – lai gan 
pagaidām lielākais kauss par uzvaru nav 
nonācis igauņa rīcībā. Neskatoties uz to 
Kevins Korjuss ir viens no čempionāta 
līderiem un stabilitāte atlikušajā sezonas 
daļā viņam varētu nodrošināt vairākus 
trumpjus sarunās ar GP2 komandām 
pirms 2014.gada sezonas.

Ungārijā, kur risinājās piektais GP3 
čempionāta posms un tātad notika 
devītā un desmitā sacīkste sezonā, 
Kevins Korjuss spēja izcīnīt punktus 
abās sacīkstēs un visa pamatā bija 
ceturtā vieta kvalifikācijā. Tomēr jāatzīst, 
ka abos braucienos startā igaunis 
zaudēja vairākas pozīcijas un tieši 
piesardzība startā un pirmajā līkumā 
liedza izcīnīt vēl labāku rezultātu. Pats 
Korjuss šajā ziņā ir pietiekami paškritisks 
un atzīst savas kļūdas.

“GP3 formu-
las šogad 

nav domātas 
apdzīšanai – 
tas ir gandrīz 
neiespējami un 
Hungarorings 
ir trase, kur 

apdzīšana jau tā 
ir neiespējama” 

“Kvalifikācijā man nedaudz nepaveicās, 
tomēr ceturtā pozīcija startā šajā trasē 
nav nemaz tik slikti,” svētdien pēc 
sacīkstes noķēru Kevinu uz nelielu 
interviju “Koiranen” komandas boksos. 
“Taču starts man bija tiešām slikts – 
pirmajā aplī finišēju septītais. Tā arī bija 
jābrauc visu sacīksti septītajā vietā, jo 
Ungārijā apdzīt nav iespējams – vismaz 
ar GP3 formulām nē. Otrajā braucienā 
pēc apgrieztā starta man bija otrā starta 
vieta, taču atkal aiztūļājos startā un 
paliku trešais – šajā pozīcijā arī finišēju.  
Lai arī startēju no netīrās trases daļas, 
sliktais starts bija mana kļūda un pēc 
tam nācās būt piesardzīgam pirmajā 
līkumā, lai nepiedzīvotu sadursmi. 
GP3 formulas šogad nav domātas 
apdzīšanai – tas ir gandrīz neiespējami 
un Hungarorings ir trase, kur apdzīšana 
jau tā ir neiespējama. Sanāk divkārt 
neiespējami.”

GP3 komandu boksos piekļūt ir krietni 
vieglāk kā F1 - Koiranen mehāniķi darbībā.

Otrajā braucienā Ungārijā Korjuss kāpa uz pjedestāla kopā ar 
uzvarētāju Robertu Vīzo (vidū) un spāni Karlosu Sainsu jr.

Interesanti vērot Korjusa darbu ar sacīkšu 
inženieri - notiek telemetrijas datu analīze.



Šajā sezonā GP3 čempionāta vēl atlikuši 
trīs posmi un tātad sešas sacīkstes, 
kurās Korjusam vispirms jādemonstrē 
stabilitāte, jo šobrīd par titulu joprojām 
cīnās vismaz septiņi piloti, kurus šķir 30 
punkti. Tas nozīmē, ka jau pēc nākamā 
posma Spa trasē augusta beigās 
Karloss Sainss juniors, kurš šobrīd ir 
septītais kopvērtējumā teorētiski var kļūt 
par čempionāta līderi, jo maksimālais 
punktu skaits, ko viens pilots teorētiski 
var nopelnīt vienā posmā ir 42. Korjuss 
šobrīd dala 3. Līdz 5.vietu un līderim Tio 
Elinasam zaudē nieka 16 punktus.
“Es domāju, ka vismaz septiņi puiši 
joprojām cīnās par titulu,” Korjuss stāsta 
par čempionāta izredzēm. “Vienas per-
fektas nedēļs nogales laikā es vai kāds 
cits no pirmajiem septiņiem pilotiem var 
kļūt par līderi – cīņa ir ļoti sīva.”
Neminēsim un nezīlēsim – visa cīņa 
Kevinam vēl ir priekšā. Taču pati 
interesantākā atzina no igauņu pilota 
nāca laikā, kad diktafons jau bija izslēgts 
un mierīgi tērzējām “Koiranen” koman-
das boksā, kur notika aktīva rosīšanās  
- aprīkojuma un formulu gatavošana 
pārbraucienam uz nākamo sacīksti.
“Man pašam un arī komandai šogad 
ne mirkli nav bijušas šaubas par manu 
ātrumu, bet vienīgā problēma ir starti un 
pirmais līkums,” savu vājo vietu atklāj 
Korjuss.

Attiecībā uz Korjusa nākotnes plāniem 
krietni vairāk informācijas atklāja viņa 
menedžeris Raivo Tamms, kuru arī 
satiku Ungārijas GP laikā. Korjusa 
menedžeris šo sezonu uzskata kā ne-
lielu soli atpakaļ pirms nākamajā gadā 
mēģināt spēkus GP2 sērijās. Kāpēc 
šogad nestartē GP2, kas ir pēdējais 
pakāpiens pirms Formula 1? Atbilde 
līdz mielēm vienkārša un banāla – 
nauda. Daļa budžeta ir nodrošināta, 
tomēr vajadzīgi vēl līdzekļi un šogad 
radās iespēja ar seniem draugiem no 
somu komandas “Koiranen” startēt 
GP3 čempionātā, kur labi rezultāti 
dotu spēcīgus trumpjus sarunās ar 
potenciālajām GP2 komandām.
Raivo neslēpa sveci zem pūra un 
atzina, ka par igauni interesējas franču 
“DAMS” komanda, ar kuru savulaik par 
GP2 čempionu kļuva Romēns Grožāns. 
Uzreiz pēc Ungārijas GP Raivo Tamms 
tiksies ar “DAMS” pārstāvjiem, lai runātu 
par iespējamo darījumu, taču tā ir puse 
no darba – otra puse ir nodrošināt 
budžetu, kas GP2 gadījumā jau sas-
niedz vismaz vienu miljonu Eiro. Pro-
tams, ļoti svarīgi ir Korjusa panākumi, jo 
tad komanda būs gatava par ņemt igauni 
ar mazāku budžetu un turklāt arī spon-
sori labāk nostājas aiz muguras pilotam, 
kam manāmi ir talants un panākumi.
Arī līdz ar GP3 sezonas beigām pēc Abu 

Dabi posma Korjusa sezona nebeig-
sies, jo sekos, iespējams sezonas 
svarīgākā sacīkste Makao Grand Prix, 
kur tradicionāli piedalās dažādu valstu 
F3 komandas. Līdzīgi kā pērn, Kevinam 
ir plāni startēt “Raikkonen Robertson 
Racing” sastāvā līdzīgi kā pagājušā 
gadā. Tomēr pērn pirms Makao Kor-
jusam nebija pienācīgs sagatavošanās 
process un šogad ir plānots nekāpt otro 
reizi uz šī grābekļa. Rezultatīvs starts 
prestižajā F3 sacīkstē Makao var pavērt 
lieliskas iespējas Korjusam nokļūt tikai 
soļa attālumā no Formula 1. Pagaidām 
viss rit pēc plāna, kuru Kevins uzstādīja 
vēl pirms šīs sezonas intervijā Tallinā. 
Turam īkšķus par šī brīža visas Baltijas 
labāko formulu pilotu!

“Man pašam un 
arī komandai 

šogad ne mirk-
li nav bijušas 

šaubas par manu 
ātrumu, bet 

vienīgā problēma 
ir starti un pir-
mais līkums...” 

Neskatoties uz stingriem ierobežojumiem F1 sesijās, GP3 
laikā žurnālistiem joprojām ir pieeja boksu celiņā.



“Makao Grand Prix, 
kur tradicionāli 

piedalās dažādu valstu 
čempionātu F3 koman-
das, Kevinam ir plāni 
startēt “Raikkonen 
Robertson Racing” 

sastāvā.” 





Neskatoties uz ekonomisko krīzi Pasaulē, Formula 1 
čempionāts turpina plaukt un reizēm rodas sajūta, ka 
Formula 1 eksistē ārpus reālās pasaules un nepakļaujas 
biznesa un ekonomikas likumiem. Joprojām rindā stāv mil-
joniem līdzjutēji, sacīkšu organizatori, sponsori un valstis, 
kas vēlas iegūt daļu no Formula 1 čempionāta. Bernijs Ekl-
stons to visu ir spējis pārvērst joprojām plaukstošā biznesā 
ar pusotra miljarda ienākumiem gadā. Uz jautājumies par 
Formula 1 finansiālo situāciju un modeli atbild ekonomikas 
eksperts un “Formula Money” līdzautors Kristians Silts.

MILJARDU
DOLĀRU BIZNESS

Avots: Formula Money, Grafiki: CNN
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Kam pieder Formula 1?
“Formula One Group” ir 30 līdz 40 kompāniju kopums, kurām pieder 
komerciālās tiesības uz Formulu 1. Turklāt šīs kompānijas pakļaujas dažādu 
valstu finansu institūcijām - Vācijas, Šveices, Lielbritānijas, Luksmburgas. 
Taču mātes kompānija ir “Delta Topco” un tā ir bāzēta Džersijā (sala Lamanša 
šaurumā, kas atrodas britu monarhijas proektorātā, lai arī nav Lielbritānijas 
daļa). Tas nozīmē, ka “Delta Topco” īpašnieki ir arī Formula 1 čempionāta 
īpašnieki. 35,5% no šīs kompānijas pieder “CVC Capital Partners”, vēl 
~20% atrodas ameriķāņu kompānijas “Waddell and Reed” īpašumā, bet 
trešais lielākais līdzīšanieks ir “Lehman Brothers” - viņiem pieder ap 12% no 
kompānijas. Bernija Eklstona ģimenei pieder aptuveni 10% un 5% pašam 
Bernijam Eklstonam, tomēr ir vēl mazāki ‘īpašnieki ir struktūra ir ļoti sarežģīta.

Cik finansiāli veiksmīgi operē F1?
Formula 1 čempionāts operē neti-
cami veiksmīgi. Es nekad neesmu 
redzējis kompāniju ar tik lielu ienākumu 
ģenerēšanas potenciālu. Pēdējo piecu 
gadu laikā Pasaulē ir bijušas pat divas 
ekonomiskās recesijas, tomēr Formula 1 
ienākumi un peļņa ir gājusi tikai uz augšu. 
Pērn ienākumi sasniedza 1,6 miljardus 
ASV dolāru, 2011.gadā bija 1,5 miljardi, bet 
2007.gadā ap 1,2 miljardiem. Progress ir 
bijis tiešām ievērojams.

Kā šī nauda tiek ģenerēta?
Aptuveni runājot, 500 mil-
joni dolāru nāk no organiza-
toriem, kas maksā par posmu 
organizēšanu, vēl 500 miljoni 
nāk no TV kompānijām, kas 
maksā par tiesībā translēt 
sacīkstes televīzijā, aptuveni 
250 miljoni ienāk no sponso-
riem un atlikušie 250 mijoni 
ienāk no dāžādiem avotiem, kā 
piemēram suvenīriem un VIP F1 
viesmīlības programmām.

Kas ir Formula 1 finansu veiksmes noslēpums?
Galvenais ienākumu pieauguma avots ir dalības maksa, kas iegūta no jaunām trasēm 
pēdējos gados. Vairumā no šiem līgumiem ar posmu organizatoriem ir klauzula par 
10% dalības maksas pieaugumu ik gadu - tā ir ļoti gudra stratēģija. Otrs svarīgs as-
pekts ir pārcelšanās uz Āzijas tirgu, kas netika darīts labas gribas dēļ, bet gan drīzāk 
nepieciešamības dēļ, lai gan Eklstons apgalvo, ka vēlējies doties tieši uz šīm valstīm. 
Šobrīd Formula 1 kalendārs ir ierobežots līdz 20 posmiem gadā un komandas atsakās 
pieņemt vairāk, kas ierobežo iespējas palielināt ieņēmumus. Tādēļ Eklstons devās 
jaunu un potenciāli pieaugošu tirgu virzienā. Savukārt tādām valstīm kā Singapūra, 
Malaizija, Ķīna, Indija vai Dienvidkoreja Formula 1 posms bija lielisks veids, kā iezīmēt 
sevi Pasaules sporta globusā. Galu galā Formula 1 ir pasaulē skatītākais sporta noti-
kums - 500 miljoni skatītāju ik gadu. Līdz ar to F1 ir lieliska platforma konkrētas valsts 
reklamēšanai un tūrisma inustrijas virzīšanai.



Vai tas nozīmē, ka dažādi posmi 
maksā atšķirīgu dalības maksu?
Jā, ļoti ievērojami atšķirīgu. Piemēram Itālijas GP 
organizatori par posmu Moncā maksā ne vairāk 
par septiņiem miljoniem ASV dolāru gadā, kamēr 
Singapūras posma organizatori ap 65 miljo-
niem. bet Malaizijas GP pat 67 miljonus gadā. 
Šobrīd vidējā gada maksa par posmu ir ap 27 
miljoniem dolāru un šo ciparu pēdējos gados ir 
pacēluši tieši Āzijas posmi, kur daļu no maksas 
sedz valdība, kas vēlas reklamēt savu valsti. 
Savukārt Eiropas valstis un to valdības neredz 
nepieciešamību reklamēt sevi. Spilgts piemērs ir 
Vācija, kur ar privātiem līdzekļiem nepietiek, lai 
pienācīgi uzturētu GP posmu F1 kalendārā.

Cik daudz no Formula 1 ieņēmumiem saņem komandas?
47,5% no kopējiem ieņēmumiem tiek sadalīti starp komadnām. To sauc 
par balvu fondu un absolūtajos skaitļos tas sastāda ap 500 miljoniem 
ASV dolāru. Šo fondu savā starpā sadala desmit vadošās koman-
das un daļas nav vienlīdzīgas - čempionāta kopvērtējumā finišējušie 
augstāk saņem lielāku daļu. Papildus atsevišķas komandas saņem 
kompensāciju par īpašiem nopelniem, piemēram “Ferrari” vienība par 
vēsturiskiem nopelniem saņem 5% no kopējiem ienākumiem. Bez tam 
ir divi vai trīs fondi, kuri tiek sadalīti starp vadošajām vienībām: “Fer-
rari”, “McLaren” un “Red Bull”. Šie bonusi pienākas par mantojumu un 
prestižu, ko tās nes līdz. Tā ir ļoti gudra stratēģija, jo lielāka daļa no 
pārējām komandām ir mainījušas savus nosaukumus pēdējos ga-
dos (“Caterham”, “Lotus”, “Force India”, “Sauber”) un tas nenāk par 
labu kopējam tēlam. Ja savus nosaukumus sāktu mainīt “Ferrari” vai 
“McLaren”, tas ievērojami varētu atsaukties uz kopējo skatītāju skaitu.

Kā veicas mazākajām 
komandām?
Formulā 1 jebkurā brīdī pastāv 
risks, ka kāda komanda varētu 
pamest čempionātu, jo mazās 
vienības bieži nespēj izturēt 
konkurenci un nodrošināt līdzekļus, 
lai būtu konkurētspējīgi. Lielākas 
vai mazākas jautājuma zīmas 
šobrīd ir par visām komandām, 
izņemot “Ferrari”, “McLaren” un 
“Red Bull”. “Marussia” jau 2011.
gadā uzsāka jaunu investoru 
meklējumus, tomēr vēl šī gada 
sākumā tādi nebija atrasti. Par 
“Caterham” vienīgā jautājuma zīme 
ir tāda, ka savā pastāvēšanas 
vēsturē komanda vēl nav izcīnījusi 
ne punkta. Nupat notika “Sauber” 
komandas vienošanās ar jauniem 
investoriem, ko faktiski var nosaukt 
par komandas pārpirkšanu, jo 
vienība nonāca bankrota priekšā. 
Arī “Red Bull” junioru komanda 
“Toro Rosso” jau 2008.gadā tika iz-
likta tirgū, taču vēlāk no tā izņemta, 
jo nebija pircēju - jautājums ir 
par to, cik ilgi “Red Bull” turpinās 
uzturēt šo vienību.
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Kāda ir situācija ar sponsoriem?
Pēdējā laikā noslēgti vairāki milzīgi sponsorēšanas līgumi ar FOM - 
“Rolex”, “Emirates” (aviokompānija). Šie sponsori iegūst vairākas lietas 
- reklāmas trases malās, kas tiek uzskatītas par vērtīgākajām reklāmam 
sporta tirgū. Turklāt atšīrībā no komandu sponsorēšanas, F1 sponsori 
neriskē ar iesaistīšanos neveiksmīgos projektos. Piemērs ir kaut vai 
“McLaren”, kurai šogad veicas ļoti slikti, kamēr Formula 1 čempionātam 
kopumā tādas problēmas nevar būt. Komandu lielākie ienākumi nāk 
no sponsoriem un vienības tērē naudu, lai gūtu panākumus un censtos 
uzvarēt. Savukārt F1 jeb FOM mērķis ir gūt peļņu un tā ir milzīga atšķirība 
starp abiem.

Kāds ir kopējais F1 finansiālās 
situācijas novērtējums?
“Formula One Group” ir labākā finansiālā 
situācijā nekā jebkad iepriekš. Un FOM ir ceļā 
uz akciju nopludināšanu Singapūras biržā. 
Atkarībā no Bernija Eklstona un Vācijas tiesu 
institūciju situācijas un atrisinājuma šī F1 akciju 
kotēšana varētu notikt tuvāko 12 mēnešu 
laikā. Tad arī uzskatāmi redzēsim Formula 1 
čempionāta patieso vērtību un tā svārstības.
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TIRGUS

PILOTU TIRGUS
SPEKULĀCIJAS SASNIEDZ ZENĪTU

Juris Dargevics- , @motorusports

Jūlija mēnesī F1 pilotu tirgus 
sasniedza savu, iespējams, 
karstāko punktu. Jauno līgumu 
parakstīšanas mānija vēl nav 
sākusies, toties ir daudz baumu 
par to, kurš kurā komandā 
nākamajā sezonā varētu 
startēt. Šobrīd izskatās, ka 
izmaiņas varētu skart gandrīz 
visu F1 komandu sastāvus.



Rikjardo vs Raikonens uz vietu Red Bull
Tas, ka viena vieta atbrīvosies “Red Bull” 
komandā, ir pavisam droši, jo Marks Vēbers 
jau pirms zināma laika paziņoja par F1 karjeras 
beigšanu un atgriešanos Lemānā. Līdz ar to ir 
iespēja tikt ne vien pie potenciāli augstas algas, 
bet arī reālām iespējām cīnīties par F1 titulu. Nav 
jābrīnās, ka sākotnēji potenciālo pretendentu skaits 
bija mērāms ar diviem cipariem, taču diezgan ātri 
tas saruka līdz trim.
“Toro Rosso” komandas jaunie talanti Žans-Eriks 
Verņē un Daniels Rikjardo bija divi no viņiem, bet 
trešais - talantīgais, bet dārgais, pieredzējušais, 
bet prasīgais Kimi Raikonens. Ja “Lotus” komanda 
nevarētu sūdzēties par līdzekļiem un iespējām 
bezgalīgi uzlabot savu mašīnu, soms diez vai 
domātu par pāriešanu uz pašreizējo konkurentu 
nometni, tomēr dzīvē ne viss ir tā kā varētu gribēt. 
Kimi aizvien nav pieņēmis lēmumu, taču ne mazāk 
svarīgs būs arī “Red Bull” vadības galavārds. 
Austrieši ir gatavi maksāt, tomēr vai Raikonens 
būs gana piemērots kandidāts? Jā, viņš ir ātrs, 
tomēr 2008. gada čempionam nepatīk ilgas 
darba stundas ar mehāniķiem, daudzās sponsoru 
kampaņas un brīvā dzīvesveida ierobežojumi. 
“Red Bull” šādas prasības ir, tāpēc līdz pat dienai, 
kad Raikonens parakstīs jaunu līgumu, jautājumu 
būs pietiekami daudz.
Vēbera vietas atbrīvošanās, šķiet, pamatīgi 
sapurināja Rikjardo, kurš pēkšņi regulāri sācis 
rādīt par labākus rezultātus kā varētu gaidīt no 
“Toro Rosso” komandā braucoša pilota. Regulāra 
kvalificēšanās pirmajā desmitniekā par daudz 

ko liecina, lai arī sacīkstēs neklājas tik viegli. 
Tomēr grūtāk iet Verņē, kurš iepriekš bija daudz 
līdzvērtīgāks pilots savam austrāliešu komandas 
biedram. Vēl pirms F1 jauno braucēju testiem 
Verņē vārdam kandidātu sarakstā tika pārvilkta 
strīpa un “Red Bull” mašīnā sēdināts Rikjardo, 
kurš sevi goda attaisnoja. “Red Bull” vadība skaidri 
atzīst, ka Rikjardo ir gatavs debijai šajā komandā, 
bet Verņē vēl ir jākrāj pieredze, jo par francūža 
talantu šaubu neesot. Rikjardo ir pluss - viņam 
nevajadzētu maksāt tik lielu algu kā Raikonenam.
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Alonso pametīs Ferrari?
Kamēr līdzjutēji lauzīja galvas, kuru 
“Red Bull” komanda varētu izvēlēties, 
Ungārijas “Grand Prix” nedēļas nogalē 
izplatījās sākotnēji šķietami banālas bau-
mas - Dītriha Matešica vienība gatavojo-
ties parakstīt līgumu ar tagadējo “Ferrari” 
pilotu Fernando Alonso. Sākumā tiešām 
šķita, ka tās varētu būt pamatīgas 
muļķības, jo Alonso taču ir līdz 2016. 
gadam spēkā esošs līgums, turklāt 
spānis iepriekš ne reizi vien izteicies, ka 
savu karjeru noteikti noslēgs “Ferrari”, 
kas ir viņa sapņu komanda. Tomēr viss 
varētu ne tik gludi, kā tiek pasniegts 
publiski.
Lai gan arī šogad Alonso jau ir ieguvis 
divas uzvaras un tikai 1 punktu atpal-
iek no otrajā vietā kopvērtējumā esošā 
Raikonena, labas sacīkstes mijas ar 
ne tik labām, turklāt gandrīz katru reizi 
vainojama ir “Ferrari” formula, nevis 
pilots. Dažās trasēs ar to vienkārši nav 
iespējams cīnīties par pjedestālu, kā tas 
skaidri bija vērojams Hungaroringā. Pēc 
Ungārijas “Grand Prix” spānis pamanījās 
nokritizēt mašīnas ātrumu, par ko 
nākamajā dienā, savā 32. dzimšanas 
dienā, saņēma rājienu no paša “Fer-
rari” prezidenta Lukas di Montedzi-
molo. Komanda pat nekautrējās izplatīt 
oficiālu paziņojumu, kurā nosoda Alonso 
“atraušanos no kolektīva” un aicina 
turpmāk būt vienotam ar to arī grūtos 
brīžos. Pārāk publisks aizrādījums, ja 
pieņem, ka Alonso un “Ferrari” starpā 
viss ir kārtībā.
Viss sākās piektdienā pirms Ungārijas 
posma, kad daži bija redzējuši “Red 
Bull” komandas šefu Kristianu Horneru 
tiekoties ar Alonso menedžeri Luisu 
Garsiju Abadu. Sākoties zibenīgām 
baumām, “Ferrari” sniedza paskaidro-
jumu, ka šī tikšanās bijusi saistīta ar 
potenciālā F1 debitanta Karlosa Sainsa 
juniora nākotni. Rallija leģendas Kar-
losa Sainsa dēls ir “Red Bull” attīstības 
programmas dalībnieks, bet Abads ir ne 
tikai Alonso, bet arī viņa menedžeris. 
Varbūt baumas būtu pieklusušas, ja 
vien aizdomas neradītu spekulācijas 
iesaistītās puses. Kamēr Alonso vispār 
izlikās neko nezinām par šādu sarunu 
esamību, “Ferrari” to izskaidroja, kā 
minēts iepriekš, bet Horners tikmēr 
piemeta eļļu ugunij, runājot par Alonso, 
apgalvodams, ka “patiešām ir daži piloti, 
kas par šo vietu ir izrādījuši interesi”. Ja 
vēl Hornera izteikumus varētu saistīt ar 
mēģinājumiem destabilizēt noskaņojumu 
“Ferrari” iekšienē, acīs krīt viens - nev-
iena no pusēm nav kategoriski noliegusi 
Alonso iespējamo pāreju uz “Red Bull”.

“Pēc Ungārijas “Grand Prix”  
Alonso pamanījās nokritizēt 

mašīnas ātrumu, par ko nākamajā 
dienā, savā 32. dzimšanas dienā, 
saņēma rājienu no paša “Ferrari” 

prezidenta Lukas di Montedzimolo.” 
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Ferrari nomainīs abus pilotus?
Pēdējā informācija, lai arī pavisam 
neoficiāla, liecina, ka savulaik snieg-
tais paziņojums par Alonso un “Fer-
rari” līgumsaistībām līdz 2016. gadam 
patiesībā esot bijis vien blefs. Ņemot 
to vērā, pastāv kaut neliela iespēja, ka 
uz nākamo F1 sezonu “Ferrari” sastāvā 
pieņems divus jaunus pilotus.
Felipes Masas vieta šķiet apdraudēta 
jau kopš viņa atgriešanās komandā pēc 
smagā savainojuma izārstēšanas 2010. 
gada pavasarī. “Ferrari” pat pēc tam, 
kad Masa pieļauj rupjas kļūdas vairākas 
sacīkstes pēc kārtas, centusies publiski 
aizstāvēt brazīlieti, kas dažkārt jau sācis 
šķist mazliet par daudz. Ja pieņem, ka 
“Ferrari” gluži vienkārši visu negatīvo 
cenšas noturēt pie sevis, viņa stāvoklis 
patiesi varētu būt nedrošs. Masa pašlaik 
kopvērtējumā ir septītais un punktus 
gūst gandrīz vienmēr, tomēr dažādi 
incidenti izposta cerības uz labākām 
pozīcijām finišā. Vai “Ferrari” dos Masam 
vēl vienu iespēju? Jau piekto pēc 
kārtas...?

Būtu pāragri nosaukt iespējamos 
kandidātus uz Alonso vietu, jo baumām 
par viņa aiziešanu tomēr vajag laiku, lai 
noticētu, taču Masas aiziešana no “Fer-
rari” ir pavisam reāla. Viņš pats izteicies, 
ka noteikti mēģinātu atrast vietu kādā 
no citām komandām, taču vājā gala 
vienībām brazīlietis nedomā pievienoties 
un tādā gadījumā pat būtu gatavs pam-
est F1. Viņa nākotne ir miglā tīta, taču uz 
“Ferrari” jau gaida vairāki citi piloti.
Lai gan “Ferrari” lolojums Žils Bjanki vēl 
ir maz pieredzējis, jo aizvada tikai pirmo 
F1 sezonu “Marussia” sastāvā, francūzis 
ir skaidri pierādījis, ka ir ātrākais no 
visiem lejasgala komandu pilotiem. 
Bjanki būtu labs kandidāts uz Masas vi-
etu, ar reālu potenciālu nākotnē kļūt par 
“Ferrari” pirmo numuru. Tomēr pieredzes 
trūkums viņam ir galvenais šķērslis. 
Ir arī pazibējusi informācija, ka Niko 
Rosbergs ir pretendents uz vietu “Fer-
rari”, tomēr vai vācietis gribētu pārlēkt 
uz kuģi, no kura Alonso mēģina bēgt? 
“Mercedes” komandas vienīgais trūkums 
ir tas, ka nekad nevar prognozēt, cik ilgi 
rūpnīca vēlēsies tērēt naudu F1 koman-
das uzturēšanai.



Zutils un Di Resta raujas prom 
no Force India

Adrianam Zutilam un Polam di Res-
tam ir apnikusi “Force India” koman-
das nespēja cīnīties par pjedestāliem. 
Indiešu formulas nebūt nav kļuvušas 
lēnākas kā citus gadus un konstruk-
toru kausā pat izdevies nokļūt priekšā 
“McLaren”, taču abus braucējus tas 
neapmierina. Abi viņi apzinās, ka ir no 
talantīgā gala pilotiem, tālab pelnījuši 
braukt vienā no četrām TOP komandām 
- “Red Bull”, “Ferrari”, “Lotus” vai “Mer-
cedes”. 
“McLaren” šobrīd atkrīt, jo tai ir 
līgumsaistības ar Džensonu Batonu 
un Serhio Peresu arī uz nākamo gadu, 
turklāt šogad komanda aizvada vienu 
no savām grūtākajām sezonām jaunāko 
laiku vēsturē. Arī “Mercedes” sastāvu 
visticamāk nemainīs - Luiss Hamil-
tons un Rosbergs pa abiem beidzot 
sākuši izcīnīt regulāras uzvaras un abi 
par to šķiet ļoti apmierināti. “Red Bull” 
kandidātu saraksts ir skaidri definēts, 
turklāt tagad klāt pienācis Alonso, tātad 
Zutilam un Di Restam atliek vēl tikai 
“Ferrari” un “Lotus”. Kad tiks noslēgti 
pirmie līgumi, viņi centīsies ielēkt kādā 
no brīvajām vietām.

“Zutilam un Di 
Restam atliek vēl 

tikai “Ferrari” 
un “Lotus”. Kad 
tiks noslēgti pi-
rmie līgumi, viņi 
centīsies ielēkt 

kādā no brīvajām 
vietām” 
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Lotus nepieciešams līderis
Šobrīd “Lotus” nonākusi līdzīgā situācijā 
kā “Ferrari”. Komanda var zaudēt savu 
galveno vilcējspēku Raikonenu, taču to 
līdz galam arī neapmierina otrā pilota 
Romēna Grožāna sniegums. Par Rai-
konenu vairāk diskutēt nav jēgas, jāgaida 
jaunas ziņas, taču Grožāna nākotne ir 
neskaidra. Francūzis ir ļoti ātrs, tomēr 
aizvien par bieži kļūdās un divcīņās 
dažkārt, tāpat kā pirmajās sacīkstēs, 
nespēj objektīvi novērtēt robežu, cik tālu 
drīkst iet. “Lotus” vadība gan saka, ka 
Grožānam piemīt visas īpašības, kas ir 
vajadzīgas topošajam F1 čempionam, 
taču vai pietiks patiesības, lai “izauklētu” 
neapšaubāmo talantu līdz pilnbriedam? 
Var jau būt, taču tikpat labi var sagadīties, 
ka “Lotus” tiek pie diviem jauniem 
braucējiem. Nevar gan aizmirst, ka 
Grožāns ir kompānijas “Renault” protežē, 
bet “Renault” ir komandas motoru 
piegādātāji...
Tomēr nav nekāds noslēpums, ka “Lotus” 
ir nepieciešama nauda. Finansiāls at-

vieglojums būtu Raikonena aiziešana uz 
“Red Bull”, tomēr komandai ir vajadzīgs 
vismaz viens spēcīgs braucējs un 
pieredzējušie maksā daudz. Raikonena 
aiziešanas gadījumā cerība varētu 
parādīties Felipem Masam, ja pieņem, 
ka “Ferrari” viņu atlaiž. Tāpat par reāliem 
kandidātiem kļūtu jau piesauktie Zutils 
un Di Resta. Tomēr vēl piemērotāks 
kandidāts par šiem trim ir Niko Hilken-
bergs. Ātrajam vācietim pamatīgi nevei-
cas - pēc aiziešanas no “Force India” viņš 
nokļuva finansiālu problēmu nomāktajā 
“Sauber” komandā, kas jau kādu laiku 
nemaksā viņam algu.
Sevišķi tad, ja Raikonens paliek “Lo-
tus” sastāvā, patīkams papildinājums 
komandai varētu būt Pastors Maldonado, 
aiz kura stāv turīgā Venecuēlas naftas 
kompānija PDVSA. Vēl smagākā krīzē 
šobrīd atrodas Maldonado pašreizējā 
komanda “Williams” un jāatzīst, ka 
leģendārās britu vienības uzplaukums vēl 
nav prognozējams, kamēr “Lotus” varētu 
vismaz daļēji pietikt ar PDVSA ienesto 
naudu. Maldonado ir talants – to pierādīja 
viņa uzvara 2012. gada Spānijas GP.

Hilkenbergs beidzot TOP 
komandā
Savās nepilnās trīs sezonās, kas 
pavadītas Formulā 1, neapšaubāmi 
talantīgais Hilkenbergs pamanījies 
pārstāvēt jau trīs komandas. “Williams” 
un “Force India” cerēto laimi nesniedza, 
bet “Sauber” izvērtās par katastrofu – 
normālus rezultātus nav iespējams gūt un 
jau sezonas vidū sportists nolēma lauzt 
līgumu, gan soloties palikt komandā līdz 
sezonas beigām. 
Hilkenbergs varētu kļūt vai nu “Lotus” vai 
“Ferrari” pilotu, abas komandas par viņu 
interesējas, tomēr atliek vēl viena iespēja 
- līguma atjaunošana ar pašreizējiem 
darba devējiem “Sauber”. Komanda uz 
pilotu par līguma laušanu nedrīkstētu 
apvainoties - Hilkenbergam tika solīta 
iespēja cīnīties par labām vietām un 

alga. Rezultātā nebija ne viena, ne arī 
otra. Tomēr nav noslēpums, ka nesen 
komanda panāca vienošanos ar inves-
toriem no Krievijas, kas gatavojas ienest 
komandā miljonus. “Sauber” ātri varētu 
kļūt par spējīgu vismaz regulāri iebraukt 
punktos, ar mērķi vēlāk jau cīnīties par 
pjedestāliem, kā tas bijis komandas 
labākajos laikos.
Starptautiskais investīciju sadarbības 
fonds, Krievijas Federācijas 
ziemeļrietumu reģiona valsts attīstības 
fonds un Nacionālais aviācijas tehnoloģiju 
institūts pa visiem kopā “Sauber” 
komandā nākotnē gatavojas ieguldīt 380 
miljonus eiro, vēsta neoficiāla informācija. 
Un patiesībā krieviem pagaidām ir ļoti 
mazas prasības - ļaut komandā strādāt 
dažiem Krievijas inženieriem, kā arī 
iespējami ātri sagatavot 17 gadus veco 
autosportistu Sergeju Sirotkinu debijai 
F1. “Sauber” interesēs ir ātri nodrošināt 
viņam Superlicenci un testus pirms debi-
jas čempionātā 2014. gadā. Ja komanda 
to neizdarīs, tā nesaņemšot vairāk par 10 
miljoniem eiro, ar ko nepietiks, lai segtu 
pat 10% no visiem tās parādiem. Ja 
“Sauber” nepārskaitīs “Ferrari” rūpnīcai 
9 miljonus jeb pusi no parāda, jau ar 
nākošo posmu Beļģijā var tikt pārtraukta 
motoru piegāde šai komandai. 
Sirotkins debitēs F1, tas ir droši. Un 
Hilkenbergs būtu labs pirmais numurs, 
ja “Sauber” nostājas uz attīstības 
ceļa. Pretējā gadījumā uz labu piloti 
šai komandai arī necerēt. Daži varbūt 
brīnās, kāpēc tieši Sirotkinu investori 
izraudzījušies par Krievijas karoga nesēju 
F1? Atbilde ir vienkārša - viņa tēvs ir 
Nacionālais aviācijas tehnoloģiju institūta 
direktors un viens no minētajiem investo-
riem.
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Sainss un Da Košta ir kandidāti 
uz vietu Toro Rosso

“Toro Rosso” komanda jau paziņojusi, 
ka paturēs sastāvā Verņē, ļaujot viņam 
attīstīties vismaz līdz Rikjardo līmenim. 
Tomēr pie scenārija, ka Rikjardo do-
das uz “Red Bull”, komandā atbrīvojas 
vieta, ko pavisam noteikti aizpildīs kāds 
enerģijas dzērienu ražotāju attīstības 
programmas dalībnieks. Viņš noteikti 
bija starp tiem braucējiem, kas piedalījās 
F1 jauno braucēju testos Silverstounā. 
Tikpat noteikti šie kandidāti ir tikai divi - 
18 gadus vecais spānis Karloss Sainss 
juniors un 21 gadu vecais portugālis 
Antonio Fēlikss da Košta. 
Sainnss juniors kopējā rezultātu tabulā 
sasniedza augsto trešo labāko laiku, 
piekāpjoties tikai Sebastjanam Fete-

lam un Rikjardo, bet Da Košta bija 14. 
ātrākais starp 33 konkurentiem. “Toro 
Rosso” sastāvā testus veica arī Džonijs 
Čekoto un Daņils Kvjats, taču šie divi 
diez vai jau ir gatavi debijai F1. 
Sainss juniors tikai šogad no F3 formu-
las pārkāpa uz GP3, kā arī aizvadījis 
dažas sacīkstes “Formula Renault 3.5 
Series”. Da Koštam ir mazliet labāka 
pieredze - jau pērn viņš “Formula Re-
nault 3.5 Series” ieņēma ceturto vietu, 
bija trešais GP3 čempionātā un uzvarēja 
Makao “Grand Prix”. Šogad Da Košta 
turpina startēt “Formula Renault 3.5 
Series”. 
Gan Sainsam, gan Da Koštam jauno 
braucēju testos kā vienīgajiem no 
potenciālajiem debitantiem bija iespēja 
izmēģināt arī “Red Bull” formulu, kas 
nozīmē, ka uz viņiem tiek liktas lielas 
cerības.

“Da Koštam ir 
mazliet vairāk 
pieredze - jau 

pērn viņš  
F-Renault 3.5 

ieņēma  
4.vietu.” 
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Kovalainens atgriezīsies F1?
Dažas interesantas pārmaiņas varētu 
skart arī abas mazākās F1 komandas. 
Rādās, ka Gido van der Garde varētu 
zaudēt savu vietu “Caterham” sastāvā. 
Lai gan viņš komandā ienes sponsorus, 
par holandieša sniegumu “Caterham” 
nav sajūsmā. Radara uztveršanas zonā 
jau kopš aiziešanas no komandas atro-
das augstu novērtētais Heiki Kovalain-
ens, kuram “Caterham” vēl pērn pat 
maksāja algu. Finanses diemžēl spieda 
pieņem komandā braucējus, kas paši 
spējīgi maksāt par startēšanu. Ir skaidrs, 
ka lēmumi vēl nav pieņemti, bet “Cater-
ham” vadība runas par Kovalainena 
atgriešanos Van der Gardes ietā neno-
liedz un atzīst, ka jaunajam sportistam ir 
problēmas ar ātrumu.
Savukārt uz Bjanki vietu, ja pieņem, ka 
šis pilots uz nākamo gadu atrod sev 
labāku vietu, pretendē Kevins Magnuse-
ns. Bijušā F1 braucēja Jana Magnusena 
dēls atrodas “McLaren” aizbildniecībā 
un Martins Vitmāršs paziņojis, ka meklē 
iespēju šī jaunā talanta debijai pasaules 
čempionātā jau 2014. gadā. “Marussia” 
faktiski paliek viens no viņa retajiem 
variantiem. Nedrīkst aizmirst, ka Janam 
Magnusenam karjera F1 izvērtās īsa, 
lai gan sākumā viņš tika uzskatīts par 
Airtona Sennas talanta cienīgu pilotu. 20 
gadus vecais Kevins šobrīd ir “Formula 
Renault 3.5 Series” čempionāta līderis.

“Radara uztveršanas zonā jau  
kopš aiziešanas no komandas  
atrodas augstu novērtētais  

Heiki Kovalainens...” 
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minūtes ar

Romēnu
Grožānu

Aldis Putnins,
, @F1LV
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Ja neskaita septiņus posmus 2009.gadā 
“Renault” sastāvā, Romēns Grožāns Formula 

1 čempionātā aizvada otro pilno sezonu un 
šajās 30 sacīkstēs viņš ir izcīnījis piecus goda 

pjedestālus. Tas būtu solīds rādītājs jaunam pi-
lotam, kurš nebrauc vadošajā komandā, tomēr 

šobrīd Grožānam ir neizpildīti uzdevumi, kas 
viņam agri vai vēlu var maksāt vietu “Lotus” 

komandā. Pirmkārt, jāizcīna pirmā uzvara un 
jāpievienojas tiem nedaudz vairāk kā 100 pilo-

tiem, kas to spējuši “Grand Prix” sacīkstēs. Otrs 
uzdevums noteikti ir sākt demonstrēt stabilāku 
sniegumu, kas līdz nestu punktus un solīdāku 

situāciju kopvērtējumā kaut vai pret savu 
komandas biedru, jo šobrīd Kimi Raikonena un 
Grožāna atšķirība punktos ir nepieklājīgi liela 

(134 - 49). Individuālo interviju ar Romēnu pie 
“Lotus” preses dienesta vadītāja aizrunāju vēl 
Monako GP laikā un Ungārijas GP beidzot tiku 

pie iespējas aprunāties ar francūzi, ar kuru 
pirmo reizi tikos vēl 2009.gadā pirms viņa 

sezonas trešā pilota amatā “Renault” sastāvā.



Mūsu iepriekšējā tikšanās reizē 2009.
gadā Parīzē “Renault” komandas 
prezentācijā Tu bija trešais pilots aiz 
Fernando Alonso un Nelsona Pikē 
juniora…
Jā atceros, tas bija ‘Renault Square 
Com‘ izstāžu zālē.

Tieši tā – ‘Renault‘ komandas 
prezentācijā – Tu bija nolikts necilā 
vietā gaitenī, kamēr visa uzmanība 
bija Alonso un Pikē junioram.
Jā, jā (smejas).

Atgriežoties pie jautājuma – tās se-
zonas otrajā daļā Tu tiki pie debijas 
Formulā 1. Vai vari nosaukt tās par 
patīkamām atmiņām, jo sezonas 
izskaņā zaudēji vietu komandā un 
iespējams ticību sev?

Patiesībā tās ir labas atmiņas, jo tā bija 
mana debija Formulā 1. Tā bija pirmā 
pieredze, lai arī tie posmi bija ļoti smagi.

Tādā gadījumā, ko tu saki par 
tupmākajiem pāris rehabilitācijas ga-
diem AutoGP un GP2 čempionātos?
Tie noteikti bija smagāki (smejas). Pro-
tams, es F1 ienācu nepareizajā laikā un 
nepareizajā vietā. Tajā pašā laikā man 
bija jāizmanto šī iespēja, jo tā varēja būt 
vienīgā iespēja manā karjerā startēt F1 
sacīkstēs. Tieši par to es biju sapņojis 
jau kopš bērna kājas. Tās sezonas 
izskaņā sajūtas nebija patīkamas un 
es nebiju priecīgs par notikušo, bet no 
otras puses es biju startējis vismaz pāris 
Formula 1 posmos un tas jau ir daudz. 
Tāpēc esmu jo laimīgāks, ka man 
izdevās atgriezties F1 un tagad pat varu 

kāpt uz goda pjedestāliem. Bet tās se-
zonas GT, AutoGP un GP2 čempionātos 
mani padarīja tikai spēcīgāku – tas 
viennozīmīgi bija pareizais solis atpakaļ, 
lai spertu divus uz priekšu.

Kā jau Tu teici, pēdējos divos 
gados ir izdevies kāpt uz goda 
pjedestāla, bet kas Tev būtu galvenie 
priekšnoteikumi, lai beidzot izcīnītu 
pirmo uzvaru?
Tas ir grūti. Patiesībā tas ir viss kopā – 
mašīna, trase, stratēģija, laiks, pilots. 
Visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, lai izcīnītu 
pirmo uzvaru Formulā 1. Pāris reizes es 
esmu bijis ļoti tuvu tam, taču pagaidām 
tas man nav izdevies. Es ļoti ceru, ka 
man šī uzvara vēl ir priekšā, jo atgriez-
ties Formulā 1 bija ļoti grūti un nebūtu 
slikti nokļūt līdz pašai virsotnei. 



Kāpēc, lai tas nebūtu svētdien (in-
tervija notika pirms Ungārijas Grand 
Prix nedēļas nogales sākuma)? Tava 
iemīļotā trase Hungarorings, karsti 
laika apstākļi, riepas – viss šobrīd ir 
Tavā un “Lotus” pusē?
Jā, laiks izskatās ļoti labs un atbilstošs 
mums. Arī trase man patīk, lai gan tas 
neko daudz nenozīmē. Par jaunajām 
riepām mēs neko daudz nezinām, taču 
visi šajā ziņā ir vienlīdzīgā situācijā – 
šeit galvenais ir atrast ideālus mašīnas 
balansējuma regulējumus, lai varētu 
operatīvi reaģēt uz riepu situāciju. 
Informācija par riepām no Silverstonas 
testiem mums ir ļoti skopa un tas īpaši 
nepalīdzēs. 

Kādu uzdevumu un mērķi uz šo se-
zonu Tev ir uzstādījusi komanda, lai 
Tu nodrošinātu savu vietu “Lotus” arī 
nākamajā gadā?
Es vienmēr cenšos uzrādīt labāko 
rezultātu, taču pats galvenais ir iegūt 
stabilitāti. Man pašam ir svarīgi ir būt 
apmierinātam un lepnam ar to, ko 
esmu sasniedzis. Pēc manām domām 
pagaidām es turpinu uzlabot savu 
sniegumu, kļūstu aizvien labāks – un 
esmu apmierināts ar sevi.

Bet ko saka komanda – vai tā ir 
apmierināta?
Es ļoti ceru (smejas). Mums šīs sezonas 
laikā ir bijušas neveiksmes, grūti laiki, 
tomēr komanda strādā ļoti smagi, lai 
mums ar Kimi būtu uzlabojumi uz katru 
sacīksti. 

Vai esi jau kontaktējies ar citām 
komandām šajā sezonā gadījumam, 
ja viss nenorit pēc plāna “Lotus” 
komandā?
Vēl ir pāragri par to runāt. Es ļoti labi 
jūtos šeit. 

Tātad esi pārliecināts, ka paliksi “Lo-
tus”?
Es nevaru būt drošs par to, taču es 
ļoti vēlētos palikt komandā un plānoju 
vēl sasniegt augstus mērķus kopā ar 
“Lotus”.  Esmu pārliecināts, ka mēs to 
varam paveikt!

Tu nesen izteicies, ka labi sadzīvo ar 
savu komandas biedru Kimi Rai-
konenu. Vai tas nozīmē, ka jūs daudz 
sarunājaties vai arī nerunājat nemaz?
(Smejas). Viņš ir lielisks komandas bie-
drs un paraugs, pēc kura līdzināties, jo 
tādu stabilitāti vēl vajag pameklēt. Mēs 
abi kopā strādājam, lai uzlabotu formulu, 
taču ar to mūsu attiecības arī beidzas. 
Visi zina, ka Kimi ir īpašs, viņš daudz 
nerunā. Kad esam sapulcēs kopā ar 
inženieriem, tad apmaināmies ar visiem 
datiem, tomēr citā laikā īpaši par savām 
pārdomām un idejām nerunājam. 

Kur jāmeklē iemesls, kādēļ šobrīd 
starpība punktos Tev un Kimi ir tika 
liela – Kimi ir vizmaz divreiz vairāk?
Man bija tehniskas problēmas, man bija 
arī neveiksmes, kā arī pats pieļāvu kādu 
kļūdu. Turklāt man neizdevās sezonas 
sākums. 

Tātad vajadzīga stabilitāte?
Tieši tā – bet tas nav vienkārši. Bahreinā 
un Monako pats pieļāvu kļūdas, taču 
pārējā laikā es sev nevaru pārmest par 
snieguma kvalitāti. Tomēr bija reizes, 
kad radās tehniskas problēmas, kas 
neļāva uzrādīt vēlamos rezultātus.

Pērn Ungārijā Tev ar Kimi bija ļoti 
lieliska cīņa par goda pjedestāla 
pozīciju, tomēr šogad vairākas reizes 
komanda iejaucās jūsu cīņā un deva 
priekšroku Kimi. Vai tas nozīmē, 
ka “Lotus” vairs nebūs cīņa starp 
komandas biedriem?
Es domāju, ka būs noteikti. Vācijā mums 
bija laba stratēģija, kas deva cerības pat 
uz uzvaru. Pēdējā sacīkstes nogrieznī 
man bija tā pati sratēģija, kas Sebast-
janam Fetelam, kamēr Kimi izvēlējās 
citu taktiku ar mīkstajām riepam un viņš 
sacīkstes izskaņā bija krietni ātrāks. 
Protams, no komandas puses bija 
loģiski palaist viņu priekšā man un cen-
sties izcīnīt uzvaru. Taču, ja mums būs 
vienāda stratēģija, mēs cīnīsimies par 
pozīciju.

Nobeigumā novēlēšu Tev veiksmi un 
ceru, ka šobrīd Ungārijā ekskluzīvi 
esmu nointervējis pilotu, kurš izcīnīs 
uzvaru svētdienas sacīkstē!*
Es arī tā ceru (smejas)!

* - intervija notika ceturtdien pirms 
Ungārijas GP



TESTS

DACIA
* - Tā par Dacia raksta vācu prese. Lai arī izklausās pēc klišejas, sauklī tomēr ir trīs patiesības. Tie 
laiki, kad Dacia būt jāliek vienā plauktā ar tādiem Austrumu bloka auto produktiem FSO, Yugo, 
Zastava vai Lada ir pagājuši. Lai arī Dacia rūpnīcas atrodas Rumānijā, aiz tās muguras stāv Renault 
kompānija, kas darījusi visu, lai vārdi ‘kvalitatīvs’ un ‘ekonomisks’ nāktu pa priekšu vārdam ‘lēts’.

Vēl kvalitatīvāks, 
vēl ekonomiskāks 
un tikpat lēts*

Aldis Putnins,
, @F1LV

To, ka Dacia ir atdzimusi pavisam citā 
kvalitātes kategorijā apliecina kaut vai 
fakts, ka par to sācis rakstīt prestižais 
britu motoru sporta žurnāls “Motor-
Sport”, kura jūnija numurā var lasīt Dacia 
‘Sandero’ testa rezultātus. Arī pats au-
tors Endrjū Frankels atzīst, ka šis tests 
vidrīzāk izraisīs lasītāju sašutumu, jo 
tā nav marka un tas nav modelis, kura 
testus tradicionāli publicē motoru spor-
ta žurnāls, tomēr kārdinājums uzteikt 
kvalitātes un cenas lielisko attiecību bijis 
pārāk liels.

Fo
to
: 
Al
di
s 
Pu
tn
in
s



Tiklīdz tika nolemts akreditēties uz 
Ungārijas GP, meklēju iespējas ceļā 
doties ar jaunu automobīli, kas šadā 
ceļojumā ļautu pilnvērtīgi to iepazīt, aiz-
vadot testa braucienu ‘kaujas apstākļos’. 
Sarunas ar “Mūsa Motors Rīga” par 
šādu iespēju noritēja ļoti operatīvi un 
trešdienas rītā pirms izbraukšanas uz 
Budapeštu es tiku pie melnas Dacia ‘Lo-
gan’, kuras odometrs rādīja nobraukumu 
41 km. Neesmu melnās krāsa vai se-
dana tipa virsbūves piekritējs, tomēr tam 
šoreiz nebija izšķiroša nozīme un galu 
galā - nebūsim tik izvēlīgi, jo tā taču ir 
jauna mašīna. Negatavojos iedziļināties 
tehniskajās niansēs (ja interesē - 
izpētīsiet paši), bet atzīmēšu vairākas 
lietas, kas šī ceļojuma laikā kļuva īpaši 
svarīgas un nodrošināja papidus kom-
fortu vai sirdsmieru.

Ietiplīgs bagāžas nodalījums
Ja ceļojat ar ģimeni vai draugiem, tad 
nevajag par zemu novērtēt bāgāžas 
nodalījuma izmērus. Nereti ir gadījies, 
kad līdz jāņem ļoti daudz somas, maisi, 
bērnu ratiņi vai citas ‘vitāli svarīgas’ lie-
tas. Parasti jau nekas ceļa malā nepal-
iek, tomēr ir būtiska atšķirība, ja bagāža 
ir salikta bez stumšanas, spiešanas 
un kaudzē kraušanas, tad arī paņemt 
vajadzīgo var ērti un operatīvi. 

Kondicionieris
Tā nav nekāda ekstra, tas mūsdienu 
standarts, teiksiet jūs? Par laimi tā tiešām 
ir. Kad aiz loga ir tuvu 40° pēc Celsija, 
tad bez šīs iekārtas, kas pūš tik patīkami 
vēso gaisu, ceļojums pārvērstos par 
elles mocībām. Pat pēc saules rieta, at-
verot automašīnas logu, pa to iepūda 
pārkarsušā asfalta dvaka un sajūtas bija 
kā mēreni uzkarsētā pirtiņā. 

Navigācijas sistēma
Arī šī ‘ekstra’ īsti nav ekstra, tomēr gribās 
ar labu vārdu pateikties Dacia ‘Media 
NAV’ sistēmai un sievietes balsij, kas droši 
un bez emocijām vadīja manu ceļojumu 
uz Ungāriju un atpakaļ. Navigācijas 
sistēmā var izvēlēties maršruta tipu - 
ātrākais, īsākais un ekonomiskākais, 
turklāt ne vienmēr vai pat ļoti reti īsākais 
ceļš ir ātrākais. Tas jau skan pēc dzīves 
gudrības.

Patēriņš
Nu lūk, esam nonākuši arī līdz ekonomi-
jai. Sākotnējie aprēķini par ceļa izdevum-
iem uz braucienu tika pilnībā apgāzti, 
jo nespēju noticēt, ka vidējais patēriņš 
nepārsniegts 4 litrus uz 100 km. 50l de-
gvielas tvertni līdz ūkai pielēju Bauskas 
ielas ‘Statoil’ DUS un ar to pietika lai 
šķērsotu Ungārijas robežu. Statistika 
nemelo - kopā veikti 3350 km un vidējais 
parētiņš šajā distancē bijis 3,9 litri uz 100 
km.

“50l degvielas 
tvertni līdz ūkai 
pielēju Bauskas 
ielas ‘Statoil’ 

DUS un ar to pie-
tika lai šķērsotu 

Ungārijas robežu.” 
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DACIA ar šo sezonu ir 
uzsākusi gaitas autosportā 
un ar Zviedrijas dīleru at-
balstu piedalās prestižajā 
STCC (Skandināvijas 
salona auto čempionāts), 
kur pagaidām Matiass 
Andersons ar ‘Dacia 
Logan’ (attēlā) ieņem 
astoto vietu kopvērtējumā. 
Dacia sacīkšu programma 
STCC  ir plānota uz divām 
sezonām.



NĀKOTNES
ZVAIGZNES

Juris Dargevics- , @motorusports

Formula 1 jauno braucēju testi, kas jūlijā notika 
Silverstounā, kopā pulcēja gandrīz 20 potenciālās 

nākotnes F1 zvaigznes. Tieši tādēļ nolēmām 
īsumā aplūkot katru no viņiem, aplūkojot, ko 
šie jaunie talanti jau ir sasnieguši un kāds ir 

viņu potenciāls nokļūšanai līdz startam pasaules 
čempionātā.

Antonio Fēlikss da Košta (21)
Portugāle
Ja Daniels Rikjardo nākamajā F1 
sezonā tiks “Red Bull” komandas 
sastāvā, tieši Da Košta ir reālākais 
pretendents uz viņa vietu “Toro Rosso”. 
Būdams tikai 21 gadus vecs, Da Košta 
jau pērn ir ieguvis trešo vietu GP3 
un uzvarējis Makao “Grand Prix”, bet 
“Formula Renault 3.5 Series” debijas 
sezonā, kur izlaida pirmos trīs posmus, 
kopumā uzvarēja četrās sacīkstēs un 
izcīnīja ceturto vietu. Šogad Da Košta 
turpina cīņu par “Formula Renault 3.5 
Series” titulu un ne velti ir oficiālais “Red 
Bull” F1 testpilots. 

Jaunie talanti
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Karloss Sainss juniors (18)
Spānija
Pazīstamā rallija braucēja Karlosa 
Sainsa dēls, kuram tāds pats vārds, 
ir tikai 18 gadus vecs, ar mazāku 
pieredzi, taču tādu pašu potenciālu. 
Tiesa, tas arī nozīmē, ka “Toro Ros-
so” viņam diez vai dos priekšroku, 
jo vēl būtu jāiekrāj vērtīga pieredze 
mazākajās formulu sērijās. Tikai 
šogad Sainss jaunākais ir pametis 
F3 klasi, startējot pamatā GP3, 
kur pagaidām viņam septītā vieta. 
Tāpat Sainss ir iemēģinājis spēkus 
“Formula Renault 3.5 Series”, tomēr 
vēl vismaz 2014. gadā viņam būtu 
jāturpina gatavoties debijai F1.

Džonijs Čekoto (23)
Venecuēla
Bijušā F1 pilota Džonija Čekoto dēls, 
kuram tāds pats vārds, arī atrodas “Red 
Bull” pārraudzībā un tālab F1 testos 
viņam vienu dienu bija iespēja izmēģināt 
“Toro Rosso” automašīnu, ar ko sportists 
sasniedza sesto labāko laiku. Tiesa, 
Čekoto neizskatās tik spēcīgs, lai sacen-
stos ar Da Koštu vai Sainsu junioru, jo 
kopš 2008. gadā Vācijas F3 čempionātā 
gūtās trešās vietas viņam augstus 
rezultātus nav izdevies gūt. Pēdējos 
četrus gadus Čekoto vāc pieredzi GP2 
un tagad tās ir šķietami daudz, lai 
nebitētu F1. Palīdzēt varētu Venecuēlas 
nauda, kā tas ir Pastora Maldonado 
gadījumā, tomēr vēl ir grūti spriest, cik 
talantīgs ir šis braucējs. Jāatzīst gan, 
ka līdz šim viņš ir pārstāvējis vājākā 
gala GP2 komandas un tikai pērn tika 
pie pirmās labās izdevības, ko atzīmēja 
ar divām uzvarām un devīto vietu. 
Kā ies turpmāk, tam ir vērts pasekot 
līdzi - paškaik kopvērtējumā viņš tikai 
četrpadsmitais.

Daņila Kvjats (19)
Krievija
Lai gan Krievijai it kā trūkst jauno talantu, kas varētu startēt F1 čempionātā, šis nav 
tas gadījums. Daņilam Kvjatam ir 19 gadi, tomēr viņš vēl nav iekrājis tik lielu pieredzi, 
lai varētu pretendēt uz reāliem piedāvājumiem. Iepriekšējos trīs gadus, kopš debi-
jas pie formulu stūres, Kvjats piedalījās dažādos zemāka līmeņa “Formula Renault” 
čempionātos, kur ik reizi bija viens no ātrākajiem, tiekot pie regulārām uzvarām. 
Šogad sportists debitēja GP3, kur pašlaik ir astotais. Ja rezultāti turpinās progresēt, 
par Kvjata nonākšanu “Toro Rosso” vai citā F1 komandā varētu runāt ne ātrāk kā pēc 
diviem gadiem.

Nikolā Prosts (31)
Francija
Dažus interesantus braucējus testos 
izmēģināja “Lotus”. Viens no viņiem 
bija komandas pašreizējais oficiālais 
testpilots Nikolā Prosts. Viņam šobrīd 
ir 31 gads. Vai tas nozīmē, ka iespēja 
ielēkt F1 “vilcienā” ir par vēlu? Droši 
vien, lai gan vēl pirms gadiem pieciem 
šķita, ka tas varētu notikt. 2007. gadā 
Prosts ieguva trešo vietu Spānijas F3, 
bet vēl pēc gada kļuva par “Euroseries 
3000” čempionu, pirms nolēma iet citā 
virzienā un pievērsties Lemānai. Tur 
viņš sevi ir pierādījis stabili - pērn piektā 
vieta Lemānas 24 stundu braucienā un 
šogad jau trešā. Ja Prosts arī debitēs 
F1, tas notiks tikai viena iemesla dēļ - 
viņa tēvs ir četrkārtējais F1 čempions 
Alēns Prosts, ar visām no tā izrietošajām 
sekām.



Kevins Magnusens (20)
Dānija
Dāņu pilots Kevins Magnusens ir 
deviņdesmito gadu F1 braucēja Jana 
Magnusena dēls. Savulaik arī viņa 
tēvam bija darīšana ar “McLaren” 
komandu, kuras sastāvā izdevās 
aizvadīt gan tikai vienu sacīksti. 
Savukārt Kevins šobrīd atrodas “McLar-
en” aizbildniecībā un komanda jau uz 
2014. gadu meklē viņam iespēju braukt 
F1. “Marussia” komanda tiek saukta par 
viņa reālāko iespēju, taču var gadīties, 
ka līdz debijai viņam vēl kāds gads 
būs jāpagaida. Savā trešajā “For-
mula Renault 3.5 Series” čempionāta 
sezonā Magnusens atrodas pirmajā 
vietā un pieredzes viņam pietiek, lai jau 
nākošgad būtu starp F1 pilotiem. To 
pierāda arī jauno braucēju testi - viņš 
bija ātrākais pirmajā dienā. 

Davide Valseki (26)
Itālija
Lai arī Davide Valseki vairs nav 
no pavisam jaunajiem, vismaz F1 
mērogiem, viņam vēl ir gluži labas 
izredzes tikt līdz pasaules čempionātam. 
Šogad arī viņš ir “Lotus” testpilots un 
pilnībā gatavs debijai F1, ja vien tāda 
iespēja radīsies. No 2008. līdz 2012. 
gadam itālis brauca GP2, kur sasniedza 
visu iespējamo - 2010. gadā kļuva par 
Āzijas GP2 čempionu, bet pērn uzvarēja 
arī GP2 čempionātā.

Olivers Tarvijs (26)
Lielbritānija
Jau vairākus gadus “McLaren” 
programmā ietilpst arī brits Olivers 
Tarvijs, kurš jau 2006. gadā ieguva 
prestižo “McLaren Autosport BRDC” 
balvu. Tarvijs, atšķirībā no Magnusena, 
oficiāli skaitās “McLaren” testpilots, 
tomēr viņam ir šķietami mazākas izredz-
es tik drīz nonākt līdz F1 čempionātam. 
Tarvijam gan aiz muguras ir veiksmīga 
sezona “Formula Renault 3.5 Series”, 
kur tika gūta ceturtā vieta, un GP2, kur 
tika izcīnīta sestā vieta, bet šogad brits 
spēris soli autošosejas virzienā. Varbūt 
26 gadu vecumā tas arī ir pareizais 
gājiens.

Davide Rigons (26)
Itālija
Davidem Rigonam tika dota iespēja 
pamēģināt spēkus pie “Ferrari” auto 
stūres, taču bez lielas naudas viņam būs 
ļoti grūti tikt līdz pasaules čempionātam. 
Rigons gan ir izmēģinājis spēkus 
gan GP2, gan arī “”Formula Renault 
3.5 Series”, tomēr bez atzīstamiem 
panākumiem. Tiesa, 2008. gadā Rig-
ons kļuva par “Superleague Formula” 
čempionu. Šogad Rigons pievērsies 
autošosejai un jau guvis vienu uzvaru. 
Lai gan Rigons ir “Ferrari” F1 komandas 
oficiālais testpilots, tā drīzāk ir formāla 
lieta un viņa nākotne spožāka šķiet cita 
veida šosejas sacensībās.



Robins Frinss (21)
Nīderlande
Šis braucējs pērn triumfēja 
“Formula Renault 3.5 Series” 
čempionātā un jau šogad 
varēja debitēt F1, tomēr vi-
etas ir tikai 22 divas un arī 
finansiālie līdzekļi tam ir 
nepieciešami, vismaz sākumā. 
Frinss tiek uzskatīts par vienu 
no labākajiem jaunajiem tal-
antiem, turklāt viņam ir tikai 21 
gads. Šogad Frinsam izdevies 
kļūt par “Sauber” testpilotu, kas 
arī deva viņam iespēju veikt F1 
testus Silverstounā, bet piere-
dzes bagātināšanai jaunais 
censonis šogad debitēja GP2, 
kur guvis jau vienu uzvaru un 
kopvērtējumā ir devītais. Frin-
sam pavisam noteikti ir nākotne 
un varbūt jau pavisam drīz 
ieraudzīsim viņu F1.

Kimija Sato (23)
Japāna
Šim sportistam nav nekāda sakara ar 
bijušo F1 braucēju Takumu Sato, taču arī 
viņa mērķis ir tikt līdz šim čempionātam. 
Pērn Sato ieguva trešo vietu Vācijas F3, 
bet šogad debitēja AutoGP, kur pašlaik ir 
kopvērtējuma līderis. Japāņu braucējam 
gan jau ir 23 gadi, taču pāris gadu laikā 
viņš var nokļūt līdz F1, ja turpinās rādīt 
tikpat labus rezultātus arī turpmāk. F1 
testos arī viņu pie savas mašīnas stūres 
laida “Sauber”.

Daniels Džunkadella (22)
Spānija
Ir skaidrs, ka Džunkadella vēl nav gatavs 
debijai F1, jo spānim ir par maz pieredzes, 
toties viņa sasniegumi aizvadīto gadu laikā ir 
perfekti - iegūta uzvara Makao “Grand Prix” 
un “Masters of Formula 3” sacensībās, kā 
arī izcīnīti tituli “F3 Euro Series” un Eiropas 
F3 čempionātā. Šogad Džunkadella debitēja 
DTM un, ļoti iespējams, ies līdzīgu karjeras 
ceļu, kā savulaik Pols di Resta. Ir skaidrs, ka 
Džunkadella nav no lēnajiem pilotiem un viņa 
karjeras izaugsmei ir ieteicams pasekot līdzi.

Gerijs Pafets (32)
Lielbritānija

Lai gan Gerijs Pafets jau ilgi ir “McLaren” vienības testpilots un regulāri 
piedalās testu braucienos, viņš visai noteikti nekad nestartēs Formulā 1. 
Pafets ir veiksmīgs DTM pilots - 2005. gadā iegūt tituls un četras reizes 
izcīnīta otrā vieta, tostarp pērn. Šogad, kad Pafetam ir jau 32 gadi, viņš 
turpina cīnīties par otro DTM čempiona titulu karjerā. F1 testi ir lielisks 

veids kā dažādot pieredzi, atgādināt par sevi auditorijai, kas neskatās DTM 
sacīkstes un, iespējams, pat nopelnīt.

Džeimss Kalado (24)
Lielbritānija
24 gadus vecais brits Džeimss Kalado ir ar potenciālu tikt līdz Formulai 1. Savulaik 
izcīnījis divus titulus “Formula Renault” zemākajās sērijās, pirms trim gadiem viņš 
jau ieguva otro vietu Lielbritānijas F3 kopvērtējumā, vēl pēc gada finišēja otrais GP3 
čempionātā, bet pērn ar respektablo piekto vietu noslēdza savu pirmo sezonu GP2. 
Šogad Kalado turpina braukt GP2 un sezonas vidū atkal ir piektais.



Sūzija Volfa pēdējos gados ir pamanījusies savu 
vārdu padarīt visai populāru F1 aprindās, jo šobrīd 
viņa ir sieviete, kas stāv vistuvāk iespējai pārstāvēt 
sava dzimumu šajā čempionātā. Arī viņas ātrums 
jauno braucēju testos nebūt nebija slikts, tomēr 
ar to vien būs par maz, lai tiktu līdz braukšanai F1 
sacīkstēs. Tomēr daudzi tik, ka tas notiks. Savulaik 
viņa bija pazīstama kā Sūzija Stodarte, kas septiņas 
sezonas bez īpašiem sasniegumiem pavadīja DTM, 
pirms apprecējās ar “Mercedes” un “Williams” koman-
du līdzīpašnieku Toto Volfu. Autosportiste gan vairs 
nav nekāda jaunā, ņemot vērā F1 tendences - viņai ir 
jau 30 gadi.

Tio Elinass (21)
Kipra
No eksotiskās Kipras nākošais Tio 
Elinass arī testēja “Marussia” formulu, 
tomēr viņam dotā iespēja šķiet daudz 
pamatotāka. Kiprietis, kuram ir tikai 
21 gads, kopš savas nesenās debijas 
formulu sacensībās ik reizi spējis būt 
viens no ātrākajiem un savā otrajā GP3 
sezonā jau atrodas čempionāta vadībā. 
Elinasam ir nepieciešams krāt piere-
dzi un turpināt rādīt tikpat atzīstamus 
rezultātus, tad, vismaz talanta ziņā, viņš 
noteikti būs piemērots debijai F1.

Aleksandrs Rosi (21)
ASV
Četrus dažādus braucējus izmēģināja arī 
abas mazākās F1 komandas. Aleksan-
dram Rosi ir šķietami labākās iespējas 
tikt līdz startiem. Viņam ir vairāki tituli 
mazajās formulu sērijās Amerikā, kā arī 
lieliska trešā vieta 2011. gada “Formula 
Renault 3.5 Series”. Tāpat jau otro gadu 
Rosi ir “Caterham” komandas testpilots. 
Ņemot vērā, ka 2014. gadā plānoti divi 
posmi ASV, viņa tautība varētu palīdzēt. 
Tomēr papildus Rosi noteikti vajadzēs 
žūksni sponsoru naudas.

Vils Stīvens (22)
Lielbritānija
Šis britu braucējs savu karjeru veido 
pakāpeniski un ar panākumiem. Arī 
viņam iespēju F1 testos deva “Cater-
ham”. Pavadījis vairākas sezonas 
zemākajās “Formula Renault” sērijās, 
pērn Stīvenss debitēja lielajā “3.5 
Series” čempionātā, kur šogad ir strauji 
progresējis un kopvērtējumā jau atro-
das trešajā vietā. Tuvākajos gados viņu 
varam saskatīt kā potenciālo F1 pilotu. 

Rodolfo Gonzaless (27)
Venecuēla
Gonzaless ir 27 gadus vecs un ar 
milzīgu pieredzes bagāžu mazākajos 
formulu čempionātos. Piecus ga-
dus Gonzaless ir krājis pieredzi GP2 
sacensībās, tomēr nav guvis faktiski 
nekādus panākumus. Ne bez sponsoru 
palīdzības venecuēlietis ir ticis līdz testu 
pilota vietai “Marussia” sastāvā, taču vai 
viņam ir izredzes tikt F1 čempionātā? 
Maz ticams, lai gan dažkārt liela nauda 
dara brīnumus.

Sūzija Volfa (30)
Lielbritānija



V. Pilots Valsts Komanda Laiks
1. Sebastjans Fetels Vācija Red Bull 1:32.894

2. Daneils Rikjardo Austrālija Toro Rosso 1:32.972

3. Karloss Dainss juniors Spānija Toro Rosso 1:33.016

4. Daniels Rikjardo Austrālija Red Bull 1:33.187

5. Adrians Zutils Vācija Force India 1:33.242

6. Nikolā Prosts Francija Lotus 1:33.256

7. Karloss Sainss juniors Spānija Red Bull 1:33.546

8. Davide Valseki Itālija Lotus 1:33.554

9. Davide Rigons Itālija Ferrari 1:33.592

10. Kevins Magnusens Dānija McLaren 1:33.602

11. Felipe Masa Brazīlija Ferrari 1:33.602

12. Žans Ēriks Vernē Francija Toro Rosso 1:33.647

13. Pols di Resta Lielbritānija Force India 1:33.774

14. Antonio Fēlikss da Košta Portugāle Red Bull 1:33.821

15. Olivers Tarvejs Lielbritānija McLaren 1:33.864

16. Džemss Kalādo Lielbritānija Force India 1:33.957

17 Daniels Hunkadelja Spānija Williams 1:34.098

18. Pastors Maldonādo Venecuēla Williams 1:34.116

19. Džonijs Čekoto juniors Venecuēla Toro Rosso 1:34.193

20. Robins Frinss Nīderlande Sauber 1:34.236

21. Niko Hilkenbergs Vācija Sauber 1:34.244

22. Gerijs Pafets Lielbritānija McLaren 1:34.294

23. Sūzija Volfa Lielbritānija Williams 1:35.093

24. Gido van der Garde Nīdelande Caterham 1:35.155

25. Danila Kvats Krievija Toro Rosso 1:35.281

26. Šarls Piks Francija Caterham 1:35.576

27. Kimija Sato Japāna Sauber 1:35.642

28. Aleksandrs Rosi ASV Caterham 1:35.651

29. Vils Stīvenss Lielbritānija Caterham 1:36.082

30. Rodolfo Gonzaless Venecuēla Marussia 1:36.339

31. Tio Elinass Kipra Marussia 1:36.676

32. Žils Bjanki Francija Marussia 1:36.744

33. Makss Čiltons Lielbritānija Marussia 1:38.347

,

,

F1 jauno braucēju testu kombinētie rezultāti, Silverstouna
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“Williams” komandā viņa nokļuva 
pagājušajā gadā un teorētiski tas ir 
pēdējais pakāpiens pirms debijas 
sacensībās. Viņas karejeras svarīgākais 
brīdis pienāca jūlijā, kad 
Volfai, kura ir precējusies 
ar “Williams” komandas 
līdzīpašnieku Toto Volfu, 
tika dota iespēja piedalīties 
jauno braucēju testos 
Silverstounā. Pie “Wil-
liams” auto stūres 30 gadus 
vecā britu autosportiste 
sēdās testu trešajā dienā, 
sasniedzot devīto labāko 
rezultātu 16 braucēju 
konkurencē. 
Tomēr Volfa bija par 1 
sekundi lēnāka nekā otrs 
jaunais braucējs Daniels 
Džunkadella, ko “Williams” izmēģināja 
dienu iepriekš. Daudzi saka, ka pie šīs 
iespējas Volfa tikusi tikai dēļ attiecībām 
ar Toto Volfu un faktu, ka viņa ir sieviete.
“Bija daudzi, kas to vien gaidīja, ka es 
neparādīšu labus rezultātus un pēc 
tam varēs uzrakstīt kaut ko negatīvu 
par faktu, ka sieviete varētu startēt 

Formulā 1,” pēc testiem kādā intervijā 
stāstīja Volfa. “Tomēr komanda kādu 
pilotu savā mašīnā sēdinātu tikai tādā 
gadījumā, ja zinātu, ka viņš spēs parādīt 

“Bija daudzi, kas to vien 
gaidīja, ka es neparādīšu labus 
rezultātus un pēc tam varēs 
uzrakstīt kaut ko negatīvu 

par faktu, ka sieviete varētu 
startēt Formulā 1...” 

progresējošu sniegumu. Viņi nekad 
nedotu iespēju kādam, kurš nav spējīgs 
pabraukt ātri.”
Lai gan Volfas vārds jau ilgāku laiku 
izskanējis F1 gaiteņos, šī viņai bija 
pirmā pilnvērtīgā iespēja pilotēt jaunāko 
tehniku. Bernijs Eklstouns jau sen 
runā par to, ka vēlas redzēt Formulā 1 
braucam sievieti. To vēlētos daudzi un 

no šova viedokļa tas tik tiešām varētu 
būt kas īpaši eksotisks, tomēr Volfa pati 
neuzskata, ka pie iespējas, ja tāda būs, 
tiks tikai sava dzimuma dēļ.

“Es nepiedalījos šajos tes-
tos, lai pierādītu, ka sievi-
ete var startēt Formulā 1,” 
viņa saka. “Es tajos braucu 
kā Sūzija Volfa - sacīkšu 
braucēja, kas vēlas piepildīt 
savu sapni par startēšanu 
F1 čempionātā.”
Savu karjeru Volfa uzsāka 
astoņu gadu vecumā, kad 
viņam ģimene, nedomājot 
par to, ka šis ir puišu sporta 
veids, sūtīja viņu uz kart-
inga sacensībām. Vēlāk 
Skotijā dzimusī Sūzija 
piedalījās “Formula Re-

nault” un F3 sacīkstēs, pirms debitēja 
DTM. Tomēr būt sievietei autosportā ir 
drīzāk grūti, jo pat mūsdienās daudzi 
izsaka it kā draudzīgus, bet tajā pašā 
laikā Volfai ne tik patīkamu komentārus 
par viņas saistību ar autosportu. Tomēr 
Volfas vīrs ir tas cilvēks, kurš spiež nep-
adoties un sevi pierādīt.



“Ir bijuši vairāki gadījumi, kad kāds man 
pasaka kaut ko diezgan aizvainojošu, 
tomēr viņš ir tas, kurš saka, ka ir 
nepieciešams parādīt sevi un atbildēt 
viņiem visiem trasē,” neslēpj Volfa. 
“Parasti šie komentāri ir no sērijas, 
“vai es zinu, kā atpakaļgaitā iebraukt 
garāžā?” vai arī “vai man mašīnā pietiek 
vietas lūpukrāsai?”. Tomēr tas mani vairs 
nesarūgtina, jo ar to saskaros jau ļoti 
ilgu laiku.”
Kuri ir šie cilvēki, kas izteikuši viņai 
tādas frāzes, Vulfa nedomā atklāt, kamēr 
pati būs iesaistīta autosportā, tomēr to 
varēšot izlasīt viņa autobiogrāfijā, ja 
kādreiz tāda tiks uzrakstīta. Pats Bernijs 
Eklstouns, pēc tam, kad Vulfa kļuva par 
“Williams” testpiloti, reiz sacīja: “Es ceru, 
ka viņa mašīnā būs tik pat ātra, cik labi 
izskatās ārpus tās, jo tādā gadījumā viņa 
būs milzīga vērtība.” Tomēr ir skaidrs, 
ka tas ir drīzāk labvēlīgs flirts, nevis 
nicinoša attieksme.
“Lai gan viņš ir teicis, ka “sievietei ir vi-
eta mājās” un “pie plīts”, aizkulisēs viņš 
ir bijis ļoti atbalstošs cilvēks,” norāda 
Volfa, tomēr atzīstot, ka viņu F1 aprindās 
gandrīz visi, īpaši sponsori, vēlas redzēt 
kā sievieti, nevis vienkārši autosportisti. 
“Man ir jāizskatās cienījami un sponsori 
vēlas, lai es sevi parādu kā meiteni, 
nevis kā autosportistu, kuram citu acīs 
jābūt lielam un vīrišķīgam.”

Pēc aizvadītajiem testiem “Williams” 
komandas vadība izteicās, ka tai nav 
konkrētu plānu dot iespēju iespējami 
drīz Sūzijai Volfai piedalīties F1 posmu 
treniņbraucienus, kas faktiski būtu 
jau puspavērtas durvis uz pasaules 
čempionātu. Tomēr Volfa nepadosies.
“Es darīšu visu, lai sasniegtu vairāk,” 
viņs saka. “Atkal vēlos piedalīties 
sacīkstēs. Taču es nedomāju staigāt ar 
paceltu galvu un teikt, ka esmu sieviete 
un tāpēc man būtu jādod iespēja. Es 
vēlos, lai visas lietas tiktu nokārtotas ko-
rekti un ceru, ka man radīsies vēl kāda 
iespēja.”

Bernijs  
Eklstons:  

“Es ceru, ka 
viņa mašīnā būs 
tik pat ātra, cik 

labi izskatās 
ārpus tās, jo 

tādā gadījumā 
viņa būs milzīga 

vērtība.” 
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TOP 5 vadošās sievietes pasaules autosportā
Danika Patrika
Neapšaubāmi populārākā sieviešu kārtas autosportiste pasaulē 
jau vairākus pēdējos gadus. 31 gada vecumā Patrika ir gan 
modele, gan reklāmas jomas profesionāle, turklāt guvusi 
labus panākumus autosportā. Septiņu sezonu laikā IndyCar 
čempionātā viņa kļuva par pirmo un pagaidām vienīgo sievi-
eti, kas uzvarējusi sacīkstē, bet viņas trešā vieta 2009. gada 
“Indy 500” ir daiļā dzimuma braucēju labākais rezultāts šajā 
vēsturiskajā sacīkstē. Pēdējos divus gadus amerikāniete startē 
NASCAR spēcīgākajā čempionātā “Sprint Cup Series”, kur jau 
izcīnījusi vienu “pole position”.

Simona de Silvestro
Pēc Patrikas aiziešanas no IndyCar, šis formulu čempionāts 
nav palicis bez sievietēm. Šobrīd vadošā IndyCar sieviešu 
pilote ir šveiciete Simona de Silvestro. Šī viņai jau ir ceturtā 
sezona, taču De Silvestro vēl ir tikai 24 gadus veca. Šī se-
zona viņai iesākās lieliski - pirmajos četros posmos trīs reizes 
izdevās tikt pirmajā desmitniekā. Pēc tam vairs tik stabili labas 
vietas nav izdevies gūt un kopvērtējumā viņa pašlaik atrodas 
19. vietā. Tomēr “Dzelzs jaunavai”, kā viņa iesaukta, vēl viss ir 
priekšā.

Rahela Freja
Šveicei ir ne viena vien sieviešu autosportiste un pa šajā 
sarakstā gribas iekļaut divas. Otra ir Rahela Freja, kas iepriekš 
divas sezonas brauca DTM, bet citādi regulāri piedalās 
dažādās autošosejas izturības sacīkstēs, tostarp Lemānā. 
DTM karjerā Freja izcīnīja sešus punktus, bet šogad Freja uz 
pilnu slodzi pievērsusies izturības sacīkstēm un jau startējusi 
gan Nirburgringas diennakts braucienā un citur.

Milka Duno
Lai gan venecuēlietei Milkai Duno ir jau 41 gads, viņa turpina 
ar labiem panākumiem startēt autosacīkstēs. Viņa ir iegājusi 
vēsturē ar augstāko finiša vietu Deitonas 24 stundu sacīkstēs 
starp daiļā dzimuma braucējām, kā arī aizvadījusi četras sezo-
nas IndyCar, gan ne bez spožiem panākumiem. Tagad Duno ir 
gājusi Danikas Patrikas virzienā un piedalās “nascarveidīgajā” 
ARCA čempionātā. Tur Duno jau paspējusi pabūt sacensību 
vadībā, finišējusi pirmajā desmitniekā un kļuvusi tikai par ce-
turto sievieti ARCA vēsturē, kas izcīnījusi “pole position”.

Marija de Viljota
Ja ne šausmīgais negadījums, kad “Marussia” F1 bolīda testu 
laikā tika zaudēta labā acs, Marija de Viljota šobrīd, iespējams, 
no sievietēm būtu vistuvāk debijai pasaules čempionātā. 
Kādreizējā F1 pilota Emilio de Viljota meita ir guvis labu piere-
dzi, piedaloties Spānijas F3, WTCC, “Superleague Formula”, 
Spānijas GT un citos čempionātos. De Viljota arī testējusi 
“Lotus” formulu un pirms negadījuma bija oficiālā “Marussia” 
testpilote.
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