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WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā

GALERIJA

Fetels Singapūrā
Fetela pārsvars Singapūrā bija satriecošs visās 
nozīmēs. Pēc drošības mašīnas perioda, kad vācietim 
vajadzēja iekrāt pārsvaru, lai ‘nosegtu‘ konkurentus, 
kas jau bija veikuši boksu apmeklējumus, ‘Red Bull’ 
līderis spēja braukt ātrāk par visiem aptuveni divas 
sekundes aplī. Brīžiem pat 2,7s! Tagad tiek runāts 
par visai viltīgu izplūdes gāzu un difuzora risinājumu, 
kas dod iespaidīgu pārsvaru līkumos un tieši izejā no 
tiem. Lai gan šo risinājumu ir aizliegts papildināt ar 
īpašiem dzinēja bloka elektroniskiem regulējumiem, 
Adrians Ņūvijs atradis legālu veidu, kā joprojām 
maksimāli izmantot izplūdes gāzes un nodrošināt 
Fetela pilotēšanas stilam atbilstošu piespiedējspēju 
tieši līkumu lēnākajā punktā.
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WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji

GALERIJA

Alonso Taxi
Par šo bīstamo (Vēbers izskrēja trasē 
nepārredzamā vietā) taksi braucienu abi saņem 
brīdinājumu un tā rezultātā Vēbers automātiski arī 
10 starta pozīciju sodu. Cerams FIA neies tālāk 
un neaizliegs šādus gājienus, kas tik ļoti patīk 
skatītājiem un jau viarākkārt iegājuši vēsturē.
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Markess debitants?
Tik viegli aizmirst, ka Marks Markess ir MotoGP debitants. 
Spānis šobrīd stabili un nesatricināmi soļo pretim savam 
titulam. Pirmajam. Turklāt fonā palikuši arī Dani Pedrosa, 
Horhe Lorenco un pat Valentīno Rosi, kurš pats atzīst, ka 
savā debijas gadā viņam ne tuvu nebija tādā pārliecība par 
sevi, kāda šogad piemīt Markesam. Pārliecība ir tik milzīga, 
ka viņš sevi uzskata par neievainojamu - pat pēc smagi-
em kritieniem un izmežģīta pleca nākamajā dienā sacīkstē 
pārspēj savu komandas biedru, kurš pie pilnas veselības. 
Visaptveroši satriecošs sniegums.
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GALERIJA

Disko bumba
Fetela ķivere Singapūras gaismās laistījās kā 
disko bumba astoņdesmito gadu klubā. Tomēr 
Fetela  ķiveres nepārtrauktām metamorfozēm tiks 
pielikts punkts - FIA gatavojas aizliegt pilotiem 
mainīt ķiveres krāsojumus. Sezonā būšot tikai 
viens izņēmums - kāds īpašs gadījums piemiņai, 
māju posmam, jubilejai vai labdarībai. Fetelam 
tiks atņemts viens prieciņš, bet tagad viņam būs 
vēl vairāk laika sagatavoties Grand Prix nedēļas 
nogalei.
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GALERIJA

Moncas prieki
Kurš gan no Formula 1 līdzjutējiem nevēlētos 
nokļūt tur Moncā, zem goda pjedestāla un 30° 
karsumā izbaudīt šampanieša dušu no Fernan-
do Alonso rokām? Par to, kā tas izdevās šogad 
Mārtiņam, lasiet stāstu šajā numurā. Tostarp 
pavērojiet attiecību dinamiku uz pjedestāla - drau-
gi Alonso un Vēbers cītīgi laista līdzjutējus, kamēr 
Fetels, kuru nebeidz izsvilpt, cenšas atrast citu 
apliešanas objektu.
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Kāpēc Fetelu izsvilpj?

INFORMATĪVIE PARTNERI

ATBALSTĪTĀJI

Pēc uzvaras Moncā Sebastianu Fetelu uz pjedestāla apbižoja ‘Ferrari’ līdzjutēji, 
kas bija saprotami - tifozi dievina gandrīz tikai ‘Ferrari’ pilotus. Tomēr ten-
dence izteikti turpinājās arī Singapūrā - Āzijā, kur Fetels ir populārs un ieredzēt 
personāžs. Kāpēc? Šo jautājumu uzdevu arī www.f1.lv lasītājiem forumā, kur 
parādījās interesantas atbildes. Daudzi atzīmēja bēdīgi slaveno ‘Multi21’ sāgu no 
Malaizijas GP vai Fetela izteiksmīgo pirksta rādīšanu un kliegšanu radio, tomēr 
domājams, ka iemesli jāmeklē dziļāk un šeit aizdomāties lika viens komentārs 
no lietotāja PRO: “Fetela izsvilpšana nav tik daudz vērsta uz viņu personīgi, cik 
tā ir neapmierinātības paušana ar visu F1 politiku kopumā. Johaidī, ir ārkārtīgi 
smieklīgi redzēt, kā desmitiem 1.formulas tehnisko spīdekļu sezonu no sezo-
nas cenšas mainīt noteikumus, mākslīgi uzturēt intrigu, novienādot iespējas utt., 
taču rezultāta kā nav tā nav – viena komanda, viens konstruktors un viens pilots 
turpina uzvarēt un uzvarēt. Un tas piegriežas! Ok, pirms 10 gadiem piedzīvojām 
līdzīgu un garlaicīgu Šūmahera uzvaras gājienu. Un, lai gan arī tie laiki besīja, 
noteikti vispārējā gaisotne nebija tik negatīva. Šūmahers tomēr līdz tam jau bija 
aizvadījis 9 sezonas, to laikā apliecinājis sevi kā cīnītāju, bija ne tikai guvis uz-
varas, bet arī iekūlies dažādos skandālos, izcietis diskvalifikācijas, arī lauzis 
kaulus avārijās. Vārdu sakot bija džeks ar reputāciju. Turklāt tieši viņa laikā at-
dzima Ferrari leģenda. Kas ir Fetels? Puišelis! Protams, talantīgs, taču nāvīgi 
garlaicīgs. Atnācis, ieraudzījis (Red Bull) un uzvarējis. Jau 4.gadu pēc kārtas 26 
gadu vecumā. Un ne jau tik daudz kāda sava pārdabiskā talanta dēļ, bet gan 
kroplās F1 sistēmas dēļ, kas radījusi šādus apstākļus. Tāpēc, vai es izsvilptu 
Fetelu? Jā, es svilptu…” 
Tātad cilvēki uzskata, ka Fetels nav pelnījis ne ar savu uzdevību, ne sniegumu, 
ne attieksmi tos panākumus, kas viņam ‘iekrituši kēpī’? Visiem ir apnicis Fetela 
uzvaru gājiens? To var saprast, tomēr izsvilpt pilotu un boikotēt komandu par 
to, ka tā ir labākā, nešķiet visai inteliģenti. Protams, ir dažādi blakus apstākļi 
- Fetela milzīgais ego, komandas ‘haizivs taktika’ aizkulisēs pret citām mazāk 
naudīgām vienībām utt., taču neviens nav tīrs kā dimanta oliņa. Tomēr apgalvot, 
ka “Red Bull” ar izciliem tehniskiem ģēnijiem ierindā nav pelnijuši uzvaras vai 
Fetels ar talantu un apbrīnojamu darba kultūru nav pelnījis titulus, ir muļķīgi. Pat 
noliekot malā viņa izcilo pilotēšanu, kas ik gadu paliek aizvien stabilāka, Fetels 
ir piemērs citiem jaunajiem pilotiem kā pilnībā jānododas Formulai 1. Kamēr citi 
piloti pēc sacīkstes jau svin panākumus (vai biežāk zaudējumu), Fetels pat pēc 
uzvaras turpina ar saviem inženieriem strādāt, analizēt, meklēt un novērst pat 
tās retās vājās vietas, kas šobrīd ir “Red Bull” formulai.
Atgriežoties pie ūjināšanas un svilpšanas - man tas nav pieņemami jebkādos 
apstākļos, jo manuprāt Formula 1 tomēr ir (bija un ceru būs) džentlmeņu spor-
ta veids. Es zinu, cik grūti pēc zaudējuma paspiest roku pretiniekam un vēl jo 
vairāk, ja uzskati, ka esi labāks. Tomēr spēja cienīt citu panakumus un to arī 
demonstrēt parāda mūsu pašu morālo stingrību. Kas attiecas uz pirkstu, tad, 
pieņemsim, kā tā vienkārši ir kaitinoša rakstura iezīme - gluži kā Rafaela Nadala 
šortu paraustīšana pirms katras serves. Vai tad par tādām lietām ir jāsvilpj?

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
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Fernando Alonso un Kimi Rai-
konens 2014.gadā beidzot 
kļūs par komandas biedriem, 
lai gan abu karjeras ceļi 
krustojušies ne reizi vien.

Raikonens 
(Sauber) 
un Alonso 
(Minardi) 
2001.gadā 
Austrālija 
abi reizē 
debitēja 
Formulā 1



RAIKONENS
Aldis Putnins,

, @F1LV
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Ledus un uguns. Raikonens un Alonso. Šie pretmeti nākamajā sezonā 
startēs vienā komandā - Ferrari. Neviens no mums nevar zināt, kā 
šis stāsts beigsies - ar ‘sarkano’ atgriešanos uz triumfa takas vai ar 
skandāliem, izbojātu sezonu un sagrautas karjeras noslēgumu. Tomēr 
raugoties pagātnē, mēs varam aptuveni iztēloties situāciju, noskaņu un 
katra pilota rīcības motivāciju. Alonso un Raikonena ceļi jau iepriekš ir 
krustojušies, tomēr līdzības abu rīcībā vai uzvedībā ir ļoti maz - abi ir 
spilgtākie pretmeti, kādus var atrast starp Formula 1 personāžiem.



imi Raikonens ir pats par 
sevi. Viņš dara to, kas 
viņam patīk un nepiepūlas 
izlikties labāks nekā ir 

patiesībā. Tikmēr pārējā pasaule 
(Formula 1) visapkārt viņam 
cenšas tulkot un interpretēt katru 
viņa vārdu vai rīcību pēc saviem 
ieskatiem. Visi pārējie ir gudrāki 
un zina, ka ja vien Kimi nedaudz 
piepūlētos, viņš sasniegtu vēl 
nebijušas virsotnes. Ja vien Kimi 
spētu labāk komunicēt ar komandu, 
viņš būtu neaizsniedzams. Ja vien 
viņš bla, bla, bla. Tas viss ir tukša 
skaņa Raikonenam. Viss pārējais, 
izņemot formulas pilotēšanu 
satriecošā ātrumā, ir tukša skaņa. 
Esot mašīnā, Kimi galvā ir ķivere 
un viņš nedzird visas tās muļķības, 
norobežojas no tām. Iespējams 
tieši tāpēc viņam derzas, kad kāds 
pa radio cenšas ielauzties viņa 
vienīgajā neaizskaramajā pasaulē. 
Arī novelkot ķiveri Kimi saglabā šo 
noslēgtību no pārējās pasaules un 
jebkurai komandai, kas viņu nolīgts 
ar to ir jārēķinās. Ferrari reiz jau 
viņu nolīga, tad atpirkās no viņa 
un tagad nolīgst vēlreiz. Priekš 
Raikonena tas nav nekas īpašs: 
paraustīja plecus, nomainīja kom-
binezonu un uz priekšu.

K

Fernando Alonso ir gudrs, viltīgs, 
pieredzējis cīnītājs. Turklāt viņš 
redz ainu kopumā, lai gan tikai 
no savas perspektīvas un tikai to, 
kas attiecas uz viņu. Viņš sap-
rot, cik svarīgi ir turpināt cīņu arī 
aizkulisēs - arī tad, kad esi izkāpis 
no mašīnas. Arī laikā starp sacīkšu 
nedēļas nogalēm ir jāturpina viss 
organizēt ap sevi, jāturpina motivēt 
ar dažādiem paņēmieniem visi 
sev apkārt esošie darbinieki un 
jāspiež tie, no kuriem pēc viņa 
domām varētu izdabūt vairāk 
labuma. Alonso ir nosliece saskatīt 
sazvērestības pret sevi, lai gan 
tās tikai dažkārt tiešām eksistē. 
Viņš nespēj toleranti izturēties pret 
jebko, kas neiederas viņa vīzijā 
par sava snieguma uzlabošanu un 
maksimālo rezultātu izcīnīšanu. Tad 
vēl klāt nāk ‘latinos’ gēni, kas jeb-
kuru no šīm īpašībām un tieksmēm 
padarba biedējoši intensīvu. Ja viss 
neiet pēc plāna, pa gaisu lido ne 
tikai cimdi un ķivere.

Alonso ir nosliece saskatīt 
sazvērestības pret sevi, lai gan 
tās tikai dažkārt tiešām eksistē



Abi ir spilgti atšķirīgi personāži, 
neviens no viņiem nav perfekts 
- abiem ir trūkumi un spožas 
īpašības. Tomēr trasē ir viens otra 
cienīgi. Viņi savulaik sacentās 
vēl kartinga laikos. “Mēs abi 
piedzīvojām sadursmi savulaik kart-
inga sacensībā Monako,” atcerējās 
Kimi Raikonens intervijā ‘F1 Racing’ 
žurnālam pirms pāris gadiem. Vai tā 
bija Alonso vaina? “Ē, es nezinu…,” 
jau citā tonī novelk Raikonens, kurš 
nevēlas iedziļināties bezjēdzīgā 
nogurdinošā diskusijā, kura ne 
pie kā nenovedīs. Raikonens un 
Alonso ir pietiekami nepiekāpīgi, 
lai abi ik pa brīdim satiktos uz 
šauras takas un ne vienmēr abi 
no tās aizietu sveikā. Pērn uz 
reiz pēc starta Suzukas trasē 

Alonso mēģināja nepieļaut Rai-
konena apdzīšanu pa kreiso pusi 
un spieda viņu uz ārmalu, tomēr 
Kimi nepiekāpās un galarezultātā 
Lotus priekšējā antispārna labējā 
vertikālā sekcija aizķēra Ferrari 
formulas aizmugurējo kreiso rit-
eni, izsitot Alonso no trases un 
sacīkstes. Patinot filmu uz priekšu, 
grūti nepamanīt, ka tas bija viens 
no izšķirošajiem Alonso izcilās 
sezonas brīžiem, kas noteica viņa 
zaudējumu kopvērtējumā Sebast-
janam Fetelam.
Tieši šie notikumi Suzukā parāda, 
kāds bezkompromisa cīnītājs ir Alon-
so brīžos, kad runa ir par augstāko 
mērķi. Pat ar ievērojamo pārsvaru, 
kas vēl tobrīd bija Alonso rīcībā, viņš 
nebija ne tuvu mierā un juta Red Bull 

un Fetela strauji augošos draudus. 
Pēc Alonso domām arī tobrīd viņam 
un Ferrari bija jāizmanto jebkura 
situācija savā labā un visi pārējie 
tam nedrīkstēja būt šķērslis. Tomēr 
ceļā pagadījās Raikonens. Par 
Fetela draudiem Alonso bija pilnīga 
taisnība, tomēr viņa pārgalvīgais 
manevrs Suzukā maksāja titulu 
un tas bija jau otrais ļoti sāpīgais 
zaudējums Ferrari sastāvā trīs tur 
pavadītajās sezonās. Tomēr no 
Alonso perspektīvas to visu var 
pagriezt citādi - Ferrari nespēja 
nodrošināt konkurētspējīgu formulu 
spieda spāni rīkoties pārgalvīgi. 
Nevar aizmirst, ka neskaitot šo inci-
dentu, priekš Alonso tā bija perfekta 
sezona, ko nevaram teikt par Ferrari.

Ironiskā kārtā pofigisma etalons 
Kimi Raikonens ar minimālu kustību 
skaitu izcīnīja titulu Ferrari sastāvā 
jau ar pirmo mēģinājumu. Turklāt 
ironijas piesitiens turpinās, jo 2007.
gadā Raikonens titulu izcīnīja 
daļēji pateicoties tam Alonso, 
kura ‘sabotāžas’ McLaren sastāvā 
padarīja vājāku Ferrari pretinieku. 
Nevar aizmirst Alonso smalko spēli 
komandas iekšienē, kas netieši 
sekmēja McLaren apsūdzēšanu 
spiegošanā. Pēc tiem notikumiem 
nebija nekādu iespēju, ka Alonso 
paliks Vokingā uz plānoto trīs gadu 
termiņu - viņš to pameta jau pēc 
Brazīlijas un atstāja aiz sevis sa-
brukumu un haosu. “Satriecošs 
pilots,” toreiz komentēja kāds no 
McLaren vadošajiem darbiniekiem. 

“Bet īsts nelietis.” Ja komandā ir 
vājā vieta, tad viņš to atradīs. Viņš 
atklāja Rona Denisa ēras McLaren 
vienības atklāto nervu un turpināja 
uz to spiest, kamēr vienība izmeta 
viņu. Tagad ļoti līdzīgi Alonso pēta 
Ferrari komandas pacietību un spēju 
pārkāpt pāri pārlieku jūtīgai tēmai 
- kritikai pret komandu. Protams, 
Alonso to nedara vienkārši sadistiska 
prieka pēc, bet gan dēļ milzīgās un 
nevaldāmās tieksmes uzvarēt, kur 
šogad reti tiek apmierināta. Viņš 
joprojām ir Ferrari un visdrīzāk būs 
tur arī nākamajā sezonā, taču šajās 
attiecībās ir iezagušās šaubas un 
nebūs viegli atkal atgriezties tajā 
‘rozā briļļu’ periodā, kāds bija pirmajā 
sezonā.



Trijās komandās, kuru sastāvā Alon-
so ir izcīnījis uzvaras, tikai Enstonas 
vienība (toreiz, kad Alonso izcīnīja 
abus titulus tā saucās Renault) 
spēja tikt galā ar Alonso ego. Taču 
tam bija vajadzīgs ļoti autoritatīvs 
vadītājs Flavio Briatores personā 
un ļoti robusta pieeja no komandas 
puses. Renault bija sajūsmā par to, 
ko Alonso spēja izdarīt viņu mašīnā, 
tomēr līdz ar panākumiem parādījās 
arī grūtības ar spāņa novaldīšanu. 
Vislabākā taktika šajā gadījumā 
bija biezādaina vienaldzība. Ne 
velti vēlāk Alonso paziņoja, ka juties 
vientuļš šajā vienībā un tāpēc to 

pametis. Tomēr kopš tā laika Alonso 
tā arī nav atradis mājas, mīļās 
mājas, ja neskaita jau pieminēto 
pirmo sezonu Ferrari sastāvā.
Viens no iemesliem, kāpēc priekš 
McLaren Alonso ierašanās bija tik 
milzīgs kultūras šokas, ir tieši Kimi 
Raikonens, kuru viņš tur nomainīja. 
Soms tur bija startējis piecas sezo-
nas un neizvirzīja nekādas prasības. 
Ķivere galvā, brauc kā velns, pēc 
finiša īsa sapulce ar inženieriem un 
prom. Ideāli, ja neskaita PR departa-
menta mocības ar Raikonenu. Citādi 
Kimi bija ideāli piemērots McLaren 
sistēmai - nežēlīgi ātrs un bez 

jebkādām tieksmēm dominēt. Tieši 
tā pat pirms Raikonena tur strādāja 
Mika Hakinens. Raikonenam tādā 
veidā 2003.gadā ar novecojušu mod-
eli gandrīz izdevās izcīnīt titulu. Viņš 
to gandrīz izdarīja vēlreiz 2006.gadā, 
tomēr pievīla mašīnas un jo īpaši 
dzinēja izturība. Tomēr tad nāca 
paziņojums, ka 2007.gadā McLaren 
startēs Fernando Alonso, turklāt 
tas tika paziņots vairāk kā gadu 
iepriekš - pirms 2006.gada sezonas 
sākuma. Jau tad kļuva skaidrs, ka 
Raikonens nebūs Alonso komandas 
biedrs, jo paralēli parādījās bau-
mas par iespaidīgi dāsmo Ferrari 
piedāvājumu Kimi. Luka di Mon-
tidzemolo bija saskatījis Raikonenā 
to personību, kas būtu nepieciešama 
Ferrari komandai post-Šūmahera 
ērā. Kāpēc tieši Kimi, kāpēc ne 
Alonso? “Tāpēc, ka mēs jūtam, ka 
Ferando varētu būt, kā lai to pasaka, 
pārāk destruktīvs Ferrari komandai,” 
toreiz atzina viens no vadošajiem 
Ferrari darbiniekiem. “Kimi šeit 
iederēsies daudz labāk.”

Ķivere galvā, brauc 
kā velns, pēc finiša 

īsa sapulce ar 
inženieriem un prom



Spilgtākā un pēc komandas domām 
ideālāka Mihaela Šūmahera īpašība 
bija tā, ka viņš neskatoties uz to, cik 
prasīgs un bargs pret komandu bija 
aiz aizvērtām durvīm, nekad publiski 
pat nelika nojaust par iespējamo kri-
tiku tās virzienā. Savukārt ar Fernan-
do Alonso Ferrari komandai gadījās 
ļoti atklāts un publisks konflikts vēl 
2006.gadā pēc Moncas, kad izvērtās 
skandāls par Felipes Masa bloķēšanu 
kvalifikācijā. Pēc tam Alonso iesaistīja 
masu medijus šajā diskusijā un tā 
ieguva pamatīgas Ferrari antipātijas, 
kas Maranello komandu pārliecināja, 
ka tieši Kimi Raikonens 2007.gadā 
būs viņu īstais cilvēks.
Tā nu Kimi Raikonens pievienojās 
Ferrari 2007.gadā, guva uzvaru 
savā pirmajā posmā un izcīnīja titulu 
pirmajā gadā. Tomēr viņš ne vienmēr 
bija tik satriecoši ātrs pilots, kādu 
mēs bijām pieraduši viņu redzēt 
McLaren laikos. Pagāja puse no 
sezonas pirms viņš nolika pie vietas 
Felipi Masu, kurš vēl gadu iepriekš 
bija vismaz pussekundi aplī aiz 
Mihaela Šūmahera. Taču otrā sezo-
nas puse Kimi izpildījumā bija izcila 
un viņš uz šī paša viļņa iesāka arī 
2008.gada sezonu. Tomēr tad se-
koja pagrimums un Masa pamazām, 
bet stabili, pārņēma līdera lomu, 
cīnoties par titulu līdz pat pēdējam 
posmam. Situācija turpinājās arī 
2009.gadā, kad Ferrari rīcībā nebija 
konkurētspējīgas mašīnas. Kimi 
tikai saņēma savu iespaidīgo algas 
čeku un manāmi bija zaudējis inter-
esi par visu, kamēr Masa plēsās un 
vismaz bija krietni stabilāks. Starp 
2008.gada un 2009.gada vasarām 
Kimi ļoti reti izskatījās pats pēc sevis 
savos labākajos brīžos. Situācija jau 
tā bija bēdīga, tomēr pats sliktākais 
bija tas, ka Raikonens acīmredzot 
bija samierinājies ar šo situāciju - 
vismaz Ferrari tā domāja. No savas 
puses Kimi likās, ka Ferrari mašīnu 
ir sagatavojuši Felipes Masas 
pilotēšanas stilam. Raikonens to 
pieņēma un neko nedomāja mainīt, 
tāpēc Ferrari visai loģiski nospri-
eda, ka vājais sniegums saistīts ar 
Kimi intereses trūkumu. Tieši tad 
Maranello vadība sāka aizdomāties 
par to, ka komandai varbūt tiešām 
nepieciešams līderis, kas nezaudē 
motivāciju grūtos brīžos un ar savu 
enerģiju aizrauj visu komandu. Kimi 
tāds nav un nekad nebūs. Tāds bija 
Mihaels Šūmahers un tāds ir Fer-
nando Alonso, par kuru tad aizvien 
biežāk sāka aizdomāties arī Luka 
di Montidzmolo. Grūti bija nedomāt 
arī par Santander naudu, kas nāktu 
līdz spānim. Tad radās iespēja nolīgt 
Alonso, taču tā sakrita ar pēdējo 
Raikonena līguma gadu. Masa tobrīd 
šķita krietni atbilstošāks koman-
das biedrs Alonso un turklāt Ferrari 
nevarēja atļauties atlaist Masu pēc 
viņa šausmīgā negadījuma ar atsperi 
Ungārijā. 

Kimi likās, ka Ferrari 
mašīnu ir sagatavojuši 

Felipes Masas 
pilotēšanas stilam



Tāpēc jāaiziet bija Kimi, kuram 
samaksāja milzīgu summu par to, 
lai viņš nestartētu Ferrari. Atlikušajā 
2009.gada sezonas daļā, kamēr 
Masa atkopās no savas trau-
mas, Raikonens atkal sāka braukt 
kā velns. Komanda pievērsās 
Raikonena prasībām mašīnas 
regulējumu ziņā un nodrošināja 
formulu ar lielāku piespiedējspēju 
priekšdaļā, kas tik ļoti bija vajadzīgs 
Raikonenam. Soms atbildēja ar 
pāris iespaidīgiem sniegumiem un 
atnesa kārtējo savu uzvaru Spa 
trasē. Tieši tas bija tas Kimi kuru 
savulaik nolīga Ferrari, taču tobrīd 
jau bija par vēlu. Kāpēc viņš agrāk 
neteica Ferrari inženieriem, ko viņam 
vajag no formulas? Viņš teica, taču 
klusām un vienreiz. Tieši tā, kā viņš 
to dara vienmēr. Jāatzīst, ka šī ārēji 
vienaldzīgā attieksme no Raikonena 
puses nekad īsti nepatika Lukam di 
Montidzemolo, tomēr tiem cilvēkiem, 
kas strādāja ikdienā ar Kimi un 
saprata viņu (Stefano Domenikalli), 
Raikonens ļoti imponēja. 

Alonso pievienojās Ferrari 
neīstajā brīdī - tieši laikā, 
kad sākās Red Bull lidojums

Alonso pievienojās Ferrari neīstajā 
brīdī - tieši laikā, kad sākās Red 
Bull lidojums. Jau 2010.gadā spānis 
aizvadīja solīdu sezonu un gandrīz 
izcīnīja titulu - kas zina, kā viss 
beigtos, ja izšķirošajā brīdi Abu 
Dabi sacīkstē Ferrari neiestātos 
panika un netiktu pieņemti aplami 
stratēģiski lēmumi. Tomēr nevar 
neatzīmēt, ka kopumā Alonso 
sezonu aizvadīja ļoti stabili un 
pārliecinoši - Raikonenam savos trīs 
mēģinājumos Ferrari tas neizdevās 
ne reizi, lai arī viņš guva titulu 

2007.gadā. Arī Felipe Masa ļoti 
ātri iemācījās saprast, kur tagad 
būs viņa vieta komandā. Taču šeit 
atkal nevar paiet garām faktam, 
ka ja no pirmā posma Ferrari dotu 
priekšroku loģiskās situācijas Alon-
so, tad līdz pēdējā posma panikai 
lieta nemaz nenonāktu un spānis 
kļūtu par čempionu jau 2010.gadā. 
Runa ir par otro sacīksti Melburnā, 
kur Alonso saslīdēja jau startā, bet 
turpinājumā uzsāka īstu ofensīvu 
un tika līdz ceturtajai vietai, kur 
priekšā trešais bija Masa. Alonso 

pa radio prasīja novākt Masu no 
ceļa, jo pas ticēja, ka ar savu tempu 
var izcīnīt arī uzvaru. Taču tā vietā 
komanda viņam lika finišēt ceturtā 
vietā. Vēlāk gan Alonso panāca 
savu un komanda piekrita, ka 
turpmāk dos priekšroku Fernando, 
ja radīsies līdzīga situācija. Un tāda 
radās - Felipe Masa labi atceras 
Vācijas GP sacīksti Hokenheimā. 
Tomēr būtu toreiz Melburnā Alon-
so izcīnījis uzvaru, kā apgalvoja 
pats, tad tajā gadā viņš kļūtu par 
čempionu ar 12 punktu pārsvaru.



2011.gadā ar izplūdes gāzu un 
difuzoru mijiedarbību Red Bull bija 
panākuši pilnīgu dominanti - Alonso 
spēja izcīnīt tikai vienu uzvaru. 
Kārtējo reizi neradās šaubas par 
viņa personīgo sniegumu, tomēr 
pacietība gan tika pamatīgi 
pārbaudīta. Neapmierinātība ar 
komandas tehnisko progresu tikai 
auga augumā, kad sākās pamatīgās 
problēmas ar aerodinamiskā tuneļa 
korelācijas problēmām. 2012.
gads pagaidām ir iegājis vēsturē, 
kā Fernando Alonso karjeras 
izcilākā snieguma sezona, tāpēc 
zaudēt finālā par pāris punktiem 
bija īpaši sāpīgi. Pēc finiša pēdējā 
posmā Brazīlijā Alonso stāvēja 
un šausmās vērās tukšumā, kā 
ieraudzījis Vjetnamas kara upurus. 
Šī gada sezona sākas lieliski - Fer-
rari jau ar pirmajiem posmiem bija 
konkurētspējīgi un pirmajos piecos 
posmos tika izcīnītas divas uz-
varas. Tomēr komandas tehniskās 
attīstības tempi bija smacējoši lēni 
un Alonso nācās tikai noskatīties 
kā Fetels pamazām pārņem vadību 
un pārraksta Formula 1 vēstures 
grāmatas. Tad arī spānis zaudēja 
savaldību un diplomātiju - Ungārijā 
sekoja atklāta kritika komandas 
virzienā. Jau atkal Montidzemolo 
kungs sāka domāt par citu ‘līgavu’ 
un ilgoties pēc Kimi Raikonena 
klusu ciešanas. Turklāt Raikonens 
dotu garantiju, ka Ferrari nepaliek 
pie sasistas siles, ja Alonso tomēr 
pēkšņi nolemtu aiziet, bet ja spānis 
paliktu, Raikonena klātbūtne dotu 
pāris trumpjus komandai sarunās 
ar Alonso. Jau pirms 2013.gada 
sezonas Stefano Domenikalli stingi 
aizcināja Felipi Masu nomainīt ar 
Kimi Raikonenu, kurš nodrošinātu 
to stabilitāti komandai, ko nevarēja 
dot brazīlietis. Tomēr lielais boss 
tam nepiekrita. Viena problēma 
bija Montidzemolo pašcieņa un 
ego, bet otra visa Fiat koncerna 
seja - iepriekš viņi samaksājuši 
lielu naudu, lai tiktu vaļā no Rai-
konena, bet tagad jau skrien viņam 
pakaļ un lūdzas? Pirms gada tam 
vēl bija nozīme, tomēr šogad vairs 
ne un Alonso tajā bija pielicis savu 
roku, izmainot dinamiku komandā. 
Abpusējā uzticība bija zudusi un 
solidaritāte arī. Pēkšņi ātrais un 
apolitiskais Raikonens Ferrari 
komandai šķita ideāls kandidāts uz 
pilota vietu.

Pēkšņi ātrais un apolitiskais  
Raikonens Ferrari komandai šķita 
ideāls kandidāts uz pilota vietu 

Jautājums attiecībā uz 2014.
gada abu pilotu sāncensību ir 
galvenokārt par to vai Raikonens 
vienkārši būs stabilāks par Felipi 
Masu un turpinās spēlēt brazīlieša 
lomu vai arī vēl pietiekami izsal-
cis, lai mestos aci pret aci cīņā 
ar tik bīstamu oponentu, kāds ir 
Alonso? Daudzi Lotus komandas 
vadībā ir pārliecināti, ka Raikonens 
vienkārši nav gatavs tai intensīvai 

un nežēlīgai cīņai, kuru piedāvās 
Fernando Alonso. Taču cik svarīgi 
ir pašam Raikonenam pierādīt 
visiem, ka viņi kļūdās? Iespējams, 
ne visai, lai gan šī otrā ienākšana 
Ferrari var kļūt par visas Raikonena 
karjeras izšķirošo momentu. Fer-
rari noteikti vēlēsies no Kimi lielāku 
ieinteresētību visā notiekošajā, bet 
vai tas nav par daudz prasīts no 
Kimi?



SKANDALOZĀKIE 
komandas 
biedri 
F1 vēsturē

Fernando Alonso un Kimi Raikonens vienā komandā – 
nenoliedzams zvaigžņu pāris. Tomēr ne reizi vien divu 
spēcīgu vai vismaz līdzvērtīgu pilotu savienojums Formula 
1 vēsturē iezīmējies ar skandāliem. Lūk, desmit gadījumi, 
kad komandas ar savu pilotu izvēli bija nošāvušas greizi.

Juris Dargevics- , @motorusports
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ar šo braucēju 
dueļiem ir 
sarakstītas 
grāmatas. 

“McLaren” komanda 
izvēlējās salikt kopā 
divus braucējus ar izcilu 
potenciālu un dažkārt tas 
var beigties ar izgāšanos. 
Šis gan nav tas gadījums, 
jo abas sezonas komanda 
uzvarēja Konstruktoru 
kausā, bet pa vienam 
titulam guva gan Senna, 
gan Prosts, taču ne-
var arī noliegt, ka tolaik 
ar “Honda” motoriem 
apgādātās “McLaren” 
formulas bija izteikti 
ātrākās, līdz ar to koman-
da varēja atļauties arī 
dažus “tukšās” sacīkstes. 
Attiecības abu braucēju 

Alēns Prosts vs. Airtons Senna (1988-89, McLaren)

starpā pasliktinājās 1988. 
gada sezonas beigu 
daļā. Portugālē Prosts 
veica Sennas apdzīšanu, 
kā rezultātā gandrīz 
tika iegrūsts boksus 
norobežojošā betona 
sienā. Nākamajā gadā 
viņu attiecības kļuva tikai 
sliktākas. Sacensībās 
Sanmarīno Prosts apvain-
oja Sennu savstarpējās 
vienošanās pārkāpšanā, 
kas paredzēja, ka tas, 
kurš pirmajā līkumā ie-
brauc pirmais, nedrīkst tikt 
apdraudēts no komandas 
biedra puses līdz finišam. 
Komandas boss Rons 
Deniss izrādījās nespējīgs 
savaldīt abus pilotus 
un viss beidzās Prosta 
paziņojumu, ka Sen-

nam tiekot dotas lielākas 
priekšrocības un sezo-
nas beigās viņš pameta 
“McLaren”, lai pievieno-
tos “Ferrari” komandai. 
Kulminācija tika sasniegta 
priekšpēdējā posmā 
Japānā, kad Senna 
apdzīšanas brīdī “Casio” 
līkumā nobloķēja Prostam 
ceļu. Francūzis izstājās, 
bet Senna ar tiesnešu 
piepalīdzēšanu turpināja 
ceļu, taču vēlāk tika 
diskvalificēts, kā rezultātā 
titulu ieguva Prosts. Gadu 
vēlāk turpat Suzukā, 
kad abi jau pārstāvēja 
dažādas komandas, 
Senna izgrūda Prostu no 
trases jau pirmajā līkumā.

Didjē Pironī vs. Žils Vilnēvs (1980, Ferrari)
Šo divu komandas bie-
dru duelēšanās vārda 
tiešākajā nozīmē vienu 
no viņiem noveda līdz 
kapam. Divas nedēļas pi-
rms Vilnēva nāves notika 
skandalozā 1982. gada 
Sanmarīno “Grand Prix” 
izcīņa. Iekšējo nesaskaņu 
dēļ uz starta toreiz stājās 
tikai 14 mašīnas, rūpnīcas 
“Renault” formulas ātri 
izstājās no līderpozīcijām 
un tobrīd vadībā nokļuva 
abi “Ferrari” piloti. 

P

Komanda par visu vairāk 
vēlējās uzvarēt savās 
mājās, tādēļ lika abiem 
braucējiem samazināt 
ātrumu. Tiesa, katrs no 
viņiem šo pavēli saprata 
savādāk - Vilnēvs domāja, 
ka Pironī pildīs otrā nu-
mura funkcijas un ļāva 
viņam pietuvoties bīstami 
tuvu. Francūzis to izman-
toja, lai aizbrauktu garām 
pārsteigtajam Vilnēvam, 
neizbēgami izpostot 
savstarpējās attiecības. 

Vilnēvs paziņoja, ka Pironī 
ir nodevējs un nosolījās ar 
viņu nekad vairs nerunāt. 
Pēc divām nedēļām 
Beļģijā Vilnēvs centās 
pārspēt Pironī uzrādīto 
kvalifikācijas apļa laiku, 
sadūrās ar Johena Masa 
auto, tika izmests no kok-
pita un gāja bojā. Daudzi 
uzskata, ka šo traģēdiju 
izraisīja tieši abu koman-
das biedru savstarpējais 
naids.

Komandas 
boss Rons 

Deniss 
izrādījās 
nespējīgs 
savaldīt 

abus  
pilotus

Iespējams 
traģēdiju 
izraisīja 
tieši abu 
komandas 
biedru 
naids



Naidžels Mansels vs. Nelsons Pikē (1986-87, Williams)

Būdams viens no 
astoņdesmito gadu pirmās 
puses lielākajām F1 
zvaigznēm, Pikē uzskatīja, 
ka Mansels viņam 
nesagādās nekādas 
grūtības. Tā bija brazīlieša 
lielākā kļūda, jo Mansels 
ne reizi vien parādīja 
savam pāriniekam 
braukšanas meistarklasi, 

tomēr savstarpējās 
cīkstēšanās rezultātā 
1986. gada sezonā viņi 
viens otram atņēma 
pārāk daudz punktus, kas 
dārgi, jo galu galā abiem 
garām paspraucās Ālēns 
Prosts no “Ferrari”, liedzot 
titulu kā vienam, tā otram. 
1987. gadā viņu attiecības 
bija pilnībā sabrukušas un 

Pikē pat 
atļāvās  
nosaukt 
Mansela  

sievu Rozannu 
par  

neglīteni

Alans Džonss vs. Karloss Roitemans (1981, Williams)
Kad Roitemans, nepaklau-
sot komandas pavēlei, 
uzvarēja 1981. gada 
Brazīlijas “Grand Prix”, 
Džonss viņam paskaidro-
ja, ka ne jau sagadīšanās 
pēc tieši uz viņa auto ir 
pirmais numurs. Džonss 
uzskata, ka Roitemans 
palika dusmīgs pēc 

sacensībām Longbīčā, 
kur bija līderis, taču vienā 
no līkumiem izbrauca par 
tālu ārmalā, kā rezultātā 
bija spiests noskatīties 
kā komandas biedrs viņu 
apdzen. Abi visas sezo-
nas garumā cīnījās par 
titulu, tomēr arī šis bija 
tas gadījums, kad viens 

otram viņi atņēma pārāk 
daudz punktus, rezultātā 
par čempionu ļaujot kļūt 
“Brabham” pilotam Nel-
sonam Pikē. Kad Džonss 
paziņoja par aiziešanu 
no sporta, Roitemans 
piedāvāja “aprakt kara 
cirvi”. Džonss uz to 
atbildēja, ka labprātāk 

ietriektu to viņam mugurā... 
Lai kļūtu par čempionu, 
pēdējā posmā Roitemanam 
to vien vajadzēja kā finišēt 
priekšā Džonsm, taču viss 
izvērtās par katastrofu. 
Ieguvis pirmo starta vietu, 
Roitemans tomēr finišēja 
astotais, Džonss uzvarēja 
un titulu neieguva ne viens, 
ne otrs.

Pikē pat atļāvās nosaukt 
Mansela sievu Rozannu 
par neglīteni. Togad 
“Williams” pārsvars gan 
bija pārāk liels, lai kāds 
kopvērtējumā spētu abus 
pārspēt. Mansels izcīnīja 
sešas uzvaras, Pikē tikai 
trīs, tomēr kļuva par 1987. 
gada čempionu.



Sebastjans Fetels vs. Marks Vēbers (2010-13, Red Bull)
Vairumā gadījumu savā 
starpā konfliktējoši 
komandas biedri viens 
otra kompāniju spēj 
paciest vienu vai divas 
sezonas, tomēr šis ir 
izņēmums. Tiesa, tas, ka 
abi kopā vairs nebrauks 
kļuva zināms jau šī gada 
Malaizijas posmā, kad 
Fetels burtiski “nočiepa” 
uzvaru Vēberam no 
viņa degungala. Fetels 
gan atvainojās, Vēbers 
publiski piedeva, tomēr 

aizmirst to nespēja un 
nespēs. Aizsākums abu 
nespējai saprasties 
meklējams 2010. gada 
Turcijas “Grand Prix”, 
kad abi sadūrās, atrodo-
ties līderpozīcijās. Lai 
gan vairums uzskata, ka 
šajā incidentā vainojams 
Fetels, komanda mu-
guru pagrieza Vēberam. 
Nākamais skandāls sekoja 
dažus mēnešus vēlāk 
Lielbritānijā, kad abiem 
tika iedots par vienam 

uzlabotam antispārnam. 
Fetels jau treniņu laikā 
savu sadauzīja un 
uz sacīksti Vēberam 
nācās iedot viņam savu. 
Jābrīnās, ka austrālietis 
šajā kompānijā spēja 
izturēt tik ilgi. Viens 
izskaidrojums gan ir - 
mašīna komandai šajās 
sezonās patiesi bijusi 
visātrākā, ko gan Vēbers 
nav pratis vērst sev par 
labu.

Malaizijā 
Fetels 

burtiski 
nočiepa 
uzvaru 

Vēberam no  
degungala

Alēns Prosts vs. Naidžels Mansels (1990, Ferrari)

Divi piloti, kas gandrīz 
vai regulāri nav spējuši 
sadzīvot ar saviem 
komandas biedriem, 1990. 
gadā satikās “Ferrari” 
vienībā. Prosts tobrīd bija 
ticis vaļā no nepateicīgā 
komandas biedra Air-
tona Sennas, taču tik pat 
neveselīgas izveidojās 
viņa attiecības ar nākamo 
pārinieku Naidželu 
Manselu. Gandrīz uzreiz 
Mansels sāka vaimanāt, 
ka viņam netiekot dota 

tik pat laba mašīna kā 
komandas biedram, turklāt 
pamanījās apgalvot, ka 
Prosts pats esot sabojājis 
vienu no viņa sacīkšu 
šasijām. Savā tipiskajā 
histērijā Mansels sezo-
nas vidū pavēstīja, ka 
grib pamest šo sportu, 
tomēr rezultātā sezonas 
otro daļu pavadīja, lai 
sabojātu Prosta izredz-
es uz čempiona titulu. 
Kalngals tam bija Prosta 
bloķēšana sacīkstēs 
Portugālē. Sezonas 

beigās Mansels varēja 
sajūsmināties, ka Prostam 
patiesi neizdevās izcīnīt 
titulu un bija jāsamierinās 
ar otro vietu. Mansels 
solījumu neturēja, sportu 
nepameta, bet pievienojās 
“Williams” komandai, 
kuras sastāvā 1992. gadā 
kļuva par čempionu. Lai 
atkal nebūtu jābrauc vienā 
komandā ar Prostu, tā 
paša gada izskaņā viņš 
nolēma karjeru turpināt 
Amerikā.

Tik pat 
neveselīgas 
izveidojās 

viņa 
attiecības 
ar Manselu



Alēns Prosts vs. Renē Arnū (1981-82, Renault)

1980. gadā aizvadījis 
cerīgu debiju “McLaren” 
sastāvā, jau uz nākamo 
F1 sezonu Prostu savā 
paspārnē pieņēma “Re-
nault”, kur viņš kļuva par 
komandas biedru Arnū. To-
gad Prosts visai pārliecinoši 
bija ātrāks par savu tautieti, 
taču neizturīgā formula 
neļāva viņam cīnīties par 

titulu. Arnū neapmierināja 
tas, ka viņu aizēno šis 
jaunais talants un 1982. 
gadā pret komandas biedru 
pat pielietoja dažus savus 
trikus. Sacensības Francijā 
viņiem abiem un “Renault” 
komandai nozīmēja ļoti 
daudz. Arnū tobrīd nebija 
guvis punktus kopš sezo-
nas pirmā posma, kamēr 

Prosts vēl šķita spējīgs 
cīnīties par titulu. Tomēr 
komandas pavēlei, atdot 
uzvaru Prostam, Arnū 
nepaklausīja un Francijas 
“Grand Prix” atļāvās finišēt 
pirmais. Prostam diezgan 
maz pietrūka līdz titulam, 
bet Arnū sezonas beigās 
tika atlaists un pievienojās 
“Ferrari”.

Arnū sezo-
nas beigās 

tika  
atlaists un 
pievienojās 

Ferrari
Ralfs Šūmahers vs. Huans Pablo Montoija  

(2001-05, Williams)
Lai gan šie divi vienā 
komandā pavadīja četras 
sezonas, arī šobrīd nav 
iespējams pārliecinoši 
pateikt, kurš no viņiem bija 
labāks pilots. Tāpat abi 
noteikti nav palikuši labākie 
draugi, jo līdzvērtīgais 
ātrums prasīja savus 
upurus. Attiecības uzlabot 
noteikti nepalīdzēja arī divi 
incidenti - viens no tiem 
notika 2002. gadā ASV, kad 
abi sadūrās līkumā, tobrīd 

cīnoties par pozīciju, bet 
otrā reize pienāca divus ga-
dus vēlāk Eiropas “Grand 
Prix” laikā, kad jau startā 
Montoija saķērās ar savu 
pārinieku, nolaužot viņa for-
mulai priekšējo antispārnu. 
Abiem bija pietiekami, 
lai nepaliktu “Williams” 
sastāvā uz vēl vienu se-
zonu. Tomēr, nevar noliegt, 
ka tie bija pēdējie gadi, kad 
“Williams” sacensībās bija 
viena no līderkomandām.



Fernando Alonso vs. Luiss Hamiltons (2007, McLaren)
Kad Hamiltons 2007. 
gadā debitēja Formulā 
1, Alonso nevarēja pat 
iedomāties, ka jaunietis 
spēs izrādīt tik nopietnu 
konkurenci pilotam, kas 
uzvarējis iepriekšējās 
divās pasaules čempionāta 
sezonās. Tomēr tas no-
tika, turklāt komanda 
atteicās no pavēlēm par 
labu Alonso, kā rezultātā 

abu starpā izcēlās gandrīz vai 
karš. Lieki piebilst, ka tieši šīs 
konkurences dēļ neviens no 
viņiem nekļuva par čempionu, 
lai gan iespējas bija vairāk kā 
reālas. Ungārijas “Grand Prix” 
kvalifikācijā Hamiltons atteicās 
dot Alonso ceļu, uz ko spānis 
atbildēja, nobloķējot savu 
pārinieku izšķirošajās minūtēs. 
Vairāk par vienu sezonu šie 
divi kopā nespēja izturēt, 

turklāt tas bija gads, kad 
pār “McLaren” sabiezēja 
“spiegu skandāla” mākoņi. 
Un Alonso nebija tas, kurš 
klusēja par labu savai 
komandai. Ar viena punkta 
pārsvaru pār Alonso un 
Hamiltonu par čempionu 
togad kļuva “Ferrari” pilots 
Kimi Raikonens.

Tjerī Butsēns vs. Ēriks Komā (1991-92, Ligier)
Komandas biedru kari 
ir bijuši arī ne tajās 
spēcīgākajās komandās. 
Viens no piemēriem 
ir Butsēna un Komā 
salikšana vienā pārī “Ligier” 
sastāvā deviņdesmito gadu 
sākumā. Sākoties 1991. 
gada sezonai, Butsēns 
bija ieradies komandā 
pēc divām veiksmīgām 
sezonām “Williams” 
sastāvā, kamēr Komā 
debitēja F1 čempionātā kā 

F3000 čempions. Vienu se-
zonu viņi kaut kā pārdzīvoja 
bez lieliem ķīviņiem, taču 
1992. gada trešajā posmā 
Brazīlijā, kur komandai 
bija iespēja tikt pie pir-
majiem punktiem kopš 
1989. gada, Butsēns veica 
pārgalvīgu apdzīšanas 
manevru un ietriecās Komā 
formulā. “Es darīju savu 
darbu un viss pārējais ir 
Butsēna problēma,” kat-
egoriski paziņoja Komā. 

Tā gan nebija vienīgā 
abu saķeršanās - vēlāk 
Ungārijā, kur bija izdevies 
kvalificēties visai labās 
pozīcijās, sacīkstē jau 
pirmajā aplī abi piedzīvoja 
sadursmi. Šoreiz vainīgs 
bija Komā, taču komandu 
sezonas beigās pameta 
abi. Vēl nesen Butsēns 
izteicās, ka Komā bija 
pilnīgi nederīgs pilots, kad 
bija jāregulē vai jāattīsta 
F1 auto.

Vairāk 
par vienu 

sezonu 
šie divi 

kopā 
nespēja 
izturēt

Nesen 
Butsēns 

izteicās, 
ka Komā 

bija 
pilnīgi 
nederīgs 
pilots
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Sergerjs Sirotkins - šis vārds 
daudziem Formula 1 līdzjutējiem 
vēl nesen bija pilnīgi svešs, tomēr 
“Sauber” komandas lēmums iegūt 
jaunus investorus Krievijā ir pavēris 
jaunajam krievu pilotiem plašu 
atpazīstamību autosporta aprindās 
un, protams, debiju Formulā 1 
jau 2014.gadā. Tagad galvenais 
jautājums ir - vai Sirotkins būs īstais 
pilots, kam jāpārstāv Krievzeme 
pirmajā Grand Prix posmā Sočos 
un vai tomēr Vitālijs Petrovs nebija 
‘drošāka’ izvēle?

Aldis Putnins,
, @F1LV
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Ātrs visos čempionātos
Krievijas Formula 1 pirmatklājēja Petrova 
piesaukšana šobrīd kļūst aizvien mazāk 
aktuāla - krievu puses investori, kuru 
starpā ir arī Sirotkina tēvs, ir izdarījuši 
izvēli un tā kritusi uz 17 gadus jauno 
pilotu. Turklāt nebūt nav tā, ka Sirotkinam 
ir paveicies tikai ar bagātiem vecākiem, 
jo jaunais krievu pilots manāmi ir ļoti 
apdāvināts un pietiekami talantīgs.
Lai arī tituls 2011.gadā Formula Abarth 
sērijās varētu nebūt rādītājs, turpinājums 
AutoGP, Itālijas F3 un šogad Formula 
Renault čempionātos parāda, ka Sirotkins 
spējis visur būt starp līderiem - uzvaras, 
pole un ātrākie apļi viņam ir pierasta 
lieta. Tomēr liels darbs jāiegulda cīņā ar 
stabilitātes trūkumu, kas ir tradicionālā 
jauno talantu ‘slimība’. Formula Renault 
3.5 čempionātā, kas iespējams ir labākā 
sagatavošanas skola pirms Formula 1 
čempionāta, Sirotkins ir viens no pašiem 
jaunākajiem pilotiem, tomēr viņš jau pagu-
vis izgaršot goda pjedestāla šampanieti, 
kad Aragonas sacīkstē izcīnīja otro vietu. 

’Sauber’ - talantu inkubators
Nenoliedzami Sirotkins ir sava attīstības 
procesa sākuma posmā un iemešana 
baseina dziļajā galā viņam var beigties 
bēdīgi. Tomēr no otras puses mums ir 
“Sauber” komanda, kas labi pazīstama ar 
topošo talantu lološanas māku. Atcerie-
ties kaut vai Kimi Raikonenu, kuram pirms 
debijas nebija superlicences startiem F1. 
Tomēr Peters Zaubers, pat neskatoties uz 
“Red Bull” piedāvāto naudu par Enrikes 
Bernoldi nolīgšanu, izdarīja visu, lai jau-
nais un klusais soms Kimi tiktu pie savas 
iespējas. Pārējais jau ir vēsture. Sirotkina 
gadījumā gan nevaram vilkt vienādības 
zīmi ar Raikonenu, vismaz vēl ne. Šoreiz 
tieši krievs nāk ar ļoti spēcīgu un naudīgu 
aizmuguri, kas diktē noteikumus “Sauber” 
komandai, kura bija nonākusi finansiāli 
ļoti bēdīgā situācijā. Varam teikt, ka 
Peters Zaubers un Moniša Katelborna 
nav tādā situācijā, lai šobrīd atteiktu tiem, 
kas pasūta mūziku. Tomēr vēl pastāv 
liela iespēja, ka šī apvienība ļoti izdevīga 
visām pusēm.

Iemešana baseina 
dziļajā galā viņam 
var beigties bēdīgi





Algersuari negatīvais piemērs
Sergeja Sirotkina līdzšinējā karjera 
ļoti sāk atgādināt Haimes Alger-
suari gadījumu, taču cerēsim, ka 
beigas būs laimīgas. Arī spānis bija 
uzsācis lielisku karjeru zemākajās 
formulu klasēs, pirms “Red Bull” un 
Helmuta Marko nepacietība iemeta 
viņu Formula 1 čempionātā, kuram 
Algersuari manāmi vēl nebija ga-
tavs. Rezultāti nesekoja un spon-
sors tik pat ātri izsvieda jauno pilotu 
no savas programmas, tādejādi 
pilnībā iznīcinot viņa karjeru. Sirot-
kins un viņa menedžeris savā 
dziļākajā būtībā noteikti saprot, 
ka šis piedāvājums nāk gadu vai 

divus par ātru un jaunajam pilotam 
ir vajadzīgs vēl laiks, lai pilnveido-
tos un nobriestu, tomēr no šādām 
iespējām neatsakās, jo tādas vairs 
var nebūt. Šeit mēs uzskatāmi 
redzam otru ļaunumu, ko motoru 
sportam nodara milzīgā naudas 
ietekme: augstākajās autoporta 
aprindās ne tikai nonāk maksas 
piloti bez talanta, bet nereti pat 
talantīgo pilotu karjera tiek salauzta 
ar pārsteidzīgiem lēmumiem no 
nepacietīgiem sponsoriem, kuri 
vēlas zibenīgu atdevi no saviem 
ieguldījumiem. Motoru sports 
mūsdienās ir dārgs prieks un jauna-
jiem pilotiem ir vajadzīgi atbalstītāji, 
tomēr šiem atbalstītājiem ir 
jābūt pacietīgiem, lai līdz galam 

nobriedinātu talantu pirms nākamā 
svarīgā soļa izdarīšanas - nedrīkst 
prasīt par daudz no jaunajiem 
pilotiem kas tam vēl nav gatavi. 
Šeit mēs redzam “Red Bull” jauno 
pilotu programmas ēnas puses - 
nenobriedušiem pilotiem tiek uzlikts 
milzīgs stress. Vienīgais veiksmes 
stāsts šeit ir Sebastians Fetels, kurš 
turklāt savā agrīnajā karjerā visu sa-
niedza pateicoties BMW nevis “Red 
Bull”. Savukārt Sirotkina situācija 
šķiet vēl ekstrēmāka - tīnim ir pie-
tiekams potenciāls un talants, tomēr 
tik straujšs un plats solis augšup var 
satriekt pīšļos visu, kas ticis būvēts 
vēl kopš kartinga laikiem. Cerēsim 
tā nenotiks!. 

Sirotkins un viņa menedžeris 
savā dziļākajā būtībā noteikti 
saprot, ka šis piedāvājums nāk 

gadu vai divus par ātru
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Jau daudz ir ticis rakstīts 
par jaunajiem dzinējiem un 
visi zina, ka 2014.gadā For-
mula 1 no 2.4l V8 motoriem 
pāries uz 1.6l turbopiedziņas 
V6 motoriem ar ievērojami 
lielāku enerģijas reģenerācijas 
sistēmu (ERS) īpatsvaru. Tomēr 
lai labāk izprastu notiekošo, 
nāksies atkārtot dažas ķīmijas 
un fizikas stundas.

Aldis Putnins,
, @F1LV



ispirms jāņem vērā, ka sākot ar nākamo sezonu ievērojami lielāku lomu spelēs enerģijas 
reģenerācijas sistēmas - ERS ne tikai iegūs papildus jaudu no bremzēšanas laikā izdalītās 
kinētiskās enerģijas (ERS-K), bet arī iegūs papildus enerģiju no karstuma, ko izdala izplūdes gāzes 
(ERS-H). Šeit nāksies atkārtot dažas lietas, kuras tika mācītas fizikas un ķīmijas stundās skolā.

V
Fizika
Jauda ir fizikāls lielums, kas rak-
sturo viekto darbu (enerģiju) 
konkrētā laika posmā. Viens džouls 
enerģijas, kas tiek atbrīvots vienā 
sekundē tiek saukts par vatu un 
1000 džouli sekundē par kilovatu. 
Tātad esošajiem dzinējiem parētējot 
45g degvielas sekundē vajadzētu 
radīt 1900 kW jaudas, kas ir ap 
2500 zirgspēkiem!

Ķīmija
Viens degvielas kilograms satur 43 
megadžoulus ķīmiskās enerģijas. 
Sajaucot šo degvielu ar pareizo 
gaisa daudzumu un sadedzinot, tiek 
izdalīta enerģija karstuma formā. 
Esošajiem Formula 1 dzinējiem 
nav ierobežojuma degvielas 
izmantošanas apjomā. Vidēji pie 
‘gāzes grīdā’ un pie maksimālā 
ātruma esošie dzinēji patērē 45g 
degvielas sekundē. Sadedzinot šo 
degvielas apjomu tiek izdalīti 1970 
kilodžouli enerģijas sekundē.

Realitāte
Protams 2013.gada dzinēji nespēj 
radīt tādu jaudu, patiesībā šo mo-
toru jaudas slieksnis nepārsniedz 
750 zirgspēkus jeb 550 kW. Pārējais 
jaudas potenciāls aiziet zudumos, 
jo neviens motors nespēj būt 100% 
efektīvs. Interesanti, ka esošie 
Formula 1 dzinēji pie pilnas gāzes 
spēj izmantot tikai 28% no sava 
potenciāla.



Efektivitāte
Jaunos dzinējus noteikumos 
ierobežos arī izmantojamās degvielas 
patēriņš - vienā stundā nedrīkstēs 
tērēt vairāk par 100kg. Attiecīgi vienā 
sekundē degvielas pateriņš nevarēs 
būt lielāks par 28g. Ja 2014.gada 
motoriem būtu līdzīga efektivitāte kā 
esošajiem motoriem, tad to jauda 
sasniegtu tikai 450 zirgspēkus. 
Turklāt pat kopā ar visām enerģijas 
reģenerācijas sistēmām tie joprojām 
būtu pārāk mazjaudīgi Formula 1 
standartiem. Līdz ar to ļoti daudz 
tiek strādāts, lai palielinātu motoru 
un ERS sistēmu efektivitāti. Šobrīd 
aprēķini liecina, ka jaunie motori būs 
patuveni par 35% efektīvāki nekā 
esošie dzinēji. Tātad vēl pirms tiek 
pieslēgtas abas ERS sistēmas šie 
dzinēji spēs nodrošināt 550 zirgspēku 
lielu jaudu.

ERS
Jaunās ERS sistēmas būs ievērojami 
atšķirīgas no esošajām. Šobrīd 
tiek atgūta tikai kinētiskā enerģijas 
no bremžu sistēmas un pastāv 
ierobežojumi uz šīs enerģijas 
izmantošanu - 80 zirgspēki uz 6,7 
sekundēm aplī. Tas ir vienlīdzīgs 
400 kilodžouliem enerģijas. Savukārt 
2014.gadā varēs atdot 10 reizes 
vairāk enerģijas ar divreiz lielāku 
jaudu, kas nodrošinās papildus 160 
zirgspēkus uz 33 sekundēm aplī. 

Šo jaudu uzkrās ģenerātora mo-
tors ar apzīmējumu MGU-K, kur 
burts ‘K’ nozīmē kinētisks. Turklāt 
ar nākamo sezonu būs vēl otra 
enerģijas reģenerācijas sistēma, 
kas piesaistīta turbopiedziņai un 
izmantos citu ģeneratoru - MGU-H, 
kur burts ‘H’ apzīmē vārdu karstums 
(heat). Šis ģenerators spēs pārsvērst 
enerģiju elektrībā un to nosūtīt pa 
taisno uz jaudas agregātu (dzinēju), 
neizmantojot akumulatorus jeb bat-
erijas. Turklāt šeit nav uzlikti nekādi 
enerģijas plūsmas ierobežojumi un 
tādejādi šī sistēma papildus palielinās 
jauno dzinēju jaudas parametrus.

Laiks
Darbs pie 2014.gada modeļiem ir 
sācies jau 2012.gada pavasarī, kad 
komandu aerodinamikas un šasijas 
dinamikas speciālisti gatavoja pirmos 
uzmetumus. Pāris mēnešus vēlāk 
sākās darbs CFD datorsimulācijas 
sistēmā, tomēr nevar aizmirst, ka 
paralēli komandām visu laiku bija 
jāgatavo arī aktuālās sezonās un 
2013.gada mašīnas. Tas nozīmē, ka 
paralēli komandās notika darbs pie 
trīs projektiem. Šobrīd ņemot vērā 
situāciju kopvērtējumā, arī visas 
vadošās komandas gandrīz 100% 
savus resursus ir metušas 2014.
gada projektā un atlikušajā sezonas 
daļā pēc Singapūras GP nevienai 
no vienībām nav plānota nopietna 
uzlabojumu pakete 2013.gada mod-
elim.

Dzinējus 
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Kā ielas auto
Līdz ar to jaunie F1 dzinēji būs 
ievērojami radniecīgāki ielas auto 
motoru tehnoloģijām. Labs rādītājs ir 
dzinēja efektivitāte - cik daudz deg-
vielas patērē dzinējs vienā stundā, 
lai radītu katru jaudas kilovatu. Labu 
ielas mašīnu dzinēji šobrīd izmanto 
aptuveni 245g/kW stundā. Tomēr pie 
maksimāliem apgriezieniem šis skait-
lis ievērojami pieaug. Esošie Formula 
1 motori izmanto 280g/kW stundā, 
kas arī ir labāk kā daudzām ielas 
mašīnām šobrīd, tomēr 2014.gada 
dzinēji izmantos tikai 240g/kW stundā 
pie maksimālās jaudas atdeves. Tas 
padarīs šos dzinējus par līderiem 
efektivitātes ziņā. Turklāt paņēmieni 
un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, 
lai sasniegtu šos rādītājus Formula 1 
motoriem, noteikti atradīs savu ceļu 
arī līdz ielas mašīnām jau tuvāko 
gadu laikā.

Tehniskā revolūcija
Jaunie tehniskie noteikumi tiek dēvēti 
par revolūciju Formulā 1 un tie neno-
liedzami radīs nopietnas galvassāpes 
komandu inženieriem. Pirmkārt jau 
pašu dzinēju uzbūves arhitektūra 
atšķirsies un nāksies no jauna vei-
dot visu šasiju, lai motors tajā har-
moniski iekļautos. Tomēr lielākās 
problēmas būs dzesēšanas jomā, jo 
nākamajā sezonā būs nepieciešama 
krietni lielāka dzesēšanas laukuma 
virsma. Pašu motoru eļļas un ūdens 

dzesēšanas prasības patiesībā būs 
mazākas kā šobrīd, tomēr tagad 
ir vajadzīga krietni nopietnāka 
KERS sistēmas dzesēšana, turklāt 
papildus jāatrod veids, kā atdzesēt 
turbopiedziņā nepieciešamo gaisa 
plūsmu pirms tā nonāk dzinējā. Ar 
esošajiem motoriem tādu problēmu 
nebija un tādejādi tas ir nezināms 
lauciņš Formula 1 inženieriem. 
Galarezultātā jaunie dzinēji varētu 
prasīt aptuveni divas reizes lielāku 
karstuma apmaiņas sistēmu virsmu 
nekā tas ir šobrīd. Pieliekot klāt vēl 
visas izmaiņas noteikumos, kas skars 
šasiju un aerodinamiku, ir skaidrs, ka 
2014.gada mašīnas ir jāsāk zīmēt no 
baltas lapas.

Kāpēc?
Kas ir galvenais dzinulis Formula 1 
čempionātam pāriet uz šāda veida 
dzinēju izmantošanu? Vispirms 
jau jāņem vērā, ka Formula 1, lai 
cik tā būtu eksotiska un nesas-
niedzma, vismaz tehnoloģiskā 
ziņā ir jābūt ciešai saiknei ar ielas 
mašīnu tehnoloģijām. Tas savukārt 
noteikti iedrošinās jaunus ražotājus 
iesaistīties Formula 1 čempionātā 
neskatoties uz ievērojamām dzinēju 
ražošanas izmaksām. Tāpat ne-
var aizmirst, ka jaunais virziens ir 
ievērojami draudzīgāks dabai un 
šis aspekts nav mazsvarīgs, jo 
FIA jau ilgāku laiku veic kampaņas 
šajā virzienā, bet tagad arī rāda 
piemēru ar savu lielāko un Pasaulē 
populārāko auto sacīkšu čempionātu.

Esošie F1 
motori  
izmanto  
280g/kW 

stundā, kas 
ir labāk kā 

daudzām  
ielas 

mašīnām 
šobrīd, 

tomēr  
2014.gada 

dzinēji  
izmantos  

tikai 
240g/kW 

stundā pie 
maksimālās 

jaudas  
atdeves





Kā Mārtiņš brauca 
Alonso lūkoties...

Aldis Putnins,
, @F1LV
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espējams daudziem tas būs 
pārsteigums, bet arī Latvijā 
ir pietiekami aizrautīgi 
Formula 1 līdzjutēji, kas 

‘Karaliskajām autosacīkstēm’ seko 
līdz ne tikai TV ekrānos un virtuālajā 
vidē, bet dodas to visu skatīt, 
izgarošot, sasmaržot, sadzirdēt un 
izbaudīt klātienē. Pērn  man pirmo 
reizi bija iespēja apmeklēt Itālijas GP 
izcīņu Moncā akreditētā žurnālista 
statusā un tās ir ļoti spilgtas un 
patīkamas atmiņas. Tāpēc saspicēju 

I

Vai šī ir tava pirmā reize, kad 
klātienē apmeklē Grand Prix 
posmu?
Nē, Monzas apmeklējums nav mans 
pirmais Grand Prix apmeklējums. 
Tas brieda ilgu laiku. Esmu F1 
fans vairāk kā 10 gadus, varbūt 
ne pats tehniskākais, bet ar lielu 
pieķeršanos. Par visu pēc kārtas. 
Pirmo reizi nonācu tuvu F1 2005 
gadā Parīzē - Renault F1 Team 
Spirit ateljē iekš Champs Elysees 
- tas bija Ungārijas GP ko izdevās 
tur vērot “dzīvajā”, kas Alonso dēļ 
bija nozīmīgs. Tai laikā man bija 
divi favorīti - Huans Pablo Montoija 
(huligāna imidža dēļ) un Alonso 
(jauns čalis, kas beidza Šūmahera 
dominanci). Alonso gan īpaši 
neveicās šajā sacīkstē - 11. vieta.

Nākamā reize bija, iespējams, slikta 
plānošana. Atgriežoties no ģimenes 
brīvdienām Korsikā, nonācu Mo-
nako 10 dienas pirms GRAND PRIX 
DE MONACO 2007. Trases lielākie 
elementi jau bija sakārtoti. Ar “katrā 
Fiatā mazs Ferrari”  bija iespēja 
izbraukt trasi! :) Tiešām jāpiekrīt 
slavenajam Nelsona Pikē teicienam 
“Monako ir kā braukt ar divriteni 
dzīvojamā istabā”. Mans mēģinājums 
pa Circuit de Monaco aizņēma vairāk 
par 10 minūtēm, pretstatā 1:15 
grandu izpildījumā. Šeit arī Grand 
Hotel hairpin. Rezultāts sacīkstei ļoti 
Labs :) Alonso uzvar!!!

Nākamais mēģinājums, bija tīra 
nejaušība, kuru laikā noķēru. Bija 
viens pasākums Barselonā - tīras 
nejaušības dēļ apskatīju brauc-
iena un F1 datumus. Šī bija pirmā 
reize, kad skatījos Grand Prix 
klātesot. Emocijas bija grandiozas 
- visas domas bija ap trasi un tur 
notiekošo - neko citu, prieka asaras 
acīs. Iepriekš zinot laikus, jau biju 
iegādājies biļetes 15. tribīnē, no 
kuras vērot GRAN PREMIO DE 
ESPAÑA 2012. Toreiz, iegādājos tās 
formula1.com, nolēmu nākamreiz 
darīt savādāk.

Renault F1 Team Spirit 
ateljē iekš Champs Elysees

ausis, kad tviterī padzirdēju par 
Mārtiņa plāniem šogad apmeklēt šo 
posmu. Nolēmām, ka Mārtiņa piere-
dze un piedzīvojumi būs interesanti, 
pamācoši un, iespējams, mudinoši 
arī citiem Formula 1 līdzjutējiem 
Latvijā, tāpēc tapa šis raksts intervi-
jas formā. Jau iepriekšējā E-Žurnāla 
numurā rakstīju par tikšanos ar 
lietviešu līdzjutējiem Ungārijas GP 
laikā, bet tagad seko stāsts nenaudz 
no citas perspektīvas un paša Mārtiņa 
vārdiem. Iespējams mēģināsim to iev-

iest kā rubriku un tradīciju - līdzjutēju 
personīgā pieredze Grand Prix pos-
mu apmeklēšanai ir nesalīdzināmi 
vērtīgāka par jebkuru ceļvedi. Tāpēc 
aicinu jebkuru līdzjutēju, kam jau 
ir pieredze vai vēl tikai plāni doties 
klātienē vērot Grand Prix sacīkstes, 
droši rakstīt vēstuli (aldis@f1.lv), lai 
varu apzināt aktīvākos un iespējams 
noorganizēt interviju vai pat tikšanos 
ar citiem līdzjutējiem. Bet turpinājumā 
Mārtiņa stāsts ar viņa paša vārdiem 
un paša sagatavotajiem fotoattēliem.

Grand Hotel Hairpin

Monako trase tiek gatavota



Nu ko, šeit ieeju pirmo reizi Grand 
Prix. Ceturdiena - iespēja iziet 
Pit Walk - fantastiski - viss par ko 
priecājies ir taustāmā attālumā. 
Noteikti iesaku apmeklēt visas 
dienas - ceturdiena līdz svētdiena 
jebkurā GP apmeklējumā. Skats no 
15. tribīnes - redzi daudz - 1, 2, 3, 5, 
6 līkums - panorāmas skats - biļete 
no dārgā gala. Ja jau esi tur, tad 
jābauda. Izbaudīju to, kas šogad ir 
liegts apmeklētājiem - FanVision, 
ierīce - kas ļauj redzēt live tim-
ing, izvēlēties kuram pilotam sekot 
on-board, oficiālais F1 broadcast, 
team radio utt… Super, tiešām vari 
sekot līdzi sacīkstei. Skrējiens līdz 
apbalvošanai izpalika - aizdegās Wil-
liams boksi un attālums ievērojams. 
Draugi vainoja mani - Madonādo 
uzvarēja, Alonso palika otrajā vietā.

Nu ko, esam nonākuši līdz 2013.
gadam.  Šogad izdevās apmeklēt 
GRAN PREMIO D’ITALIA 2013. 
Biļetes iegādājos tieši www.mon-
zanet.it - lētāk un izvēlējos piegādi 
ar DHL, nebija jāmeklē kur kupo-
nus apmainīt pret biļeti - respektīvi 
saņem biļeti pa pastu un uzreiz 
ej iekšā. Lidojumu dēļ nonācām 
trasē piektdienas pievakarē, taču 
joprojām bija iespēja vērot GP3 
treniņus. Ceturtdienas un piektdi-
enas ir interesantas, jo var iziet visas 
tribīnes, apskatīties kādi ir skati no 
tām un iepazīt trasi. Jāatzīst, ka 
Monzas trases apkārtne ir aizau-
gusi, nu kā jau vecs parks. Domāju 
ka Biķernieku trases apkārtne ir 
sakoptāka. Ja Barselonas trasi var 
eleganti apiet un visu aptvert, tad 
Monzā tas nav tik ērti. Protams, ir 
interesanti redzēt veco ovālu, kur 
arī ir auto stāvvietas dažos segmen-
tos. Daudz Ferrari un Alonso fani - 
izpildās kā nu var.

Pirmā ieeja trasēFanVision

Skats no 15.tribīnes Barselonā

Ferrari fani izpildās

GP2 sacīkstes starts Moncā Pirmās trases atpazīšanas zīmes



Atbalsta sacīkstēs GP2, GP3 un Por-
sche SuperCup - action ir vairāk, bet 
skaņā un ātrumā atpaliek jūtami. 
Sebastjans Fetels uzvarēja 
kvalifikācijā, Alonso kaut kas nogāja 
greizi ar tauvu. 
Svētdienas rīts ir nomācies un 
vējains - ņemam līdzi lietus jakas, jo 
mākoņi izskatās draudīgi. Aizbrau-
cam līdz trasei. Ir nomācies, bet 
nelīst. Brīdi pirms sacīkstes nedaudz 
uzlīst, drīzāk smidzina. Kārtojoties 
pirms sacīkstes starta, piloti brauc ar 
zaļajām riepām, tomēr ātri vien tās 
tiek nomainītas uz slikiem, jo lietus 
neturpinās. 
Kājas un rokas trīc - starts - rūkoņa 
fantastiska - aiziet. FanVision šogad 
nebija pieejams. Pāris pilotiem var 
izsekot un ekrānā redzēt kā mainās 
situācija trasē. Labs risinājums ir F1 
Live timing app, tā labi parāda daud-
zus datus tiešsaistē un bilde paliek 
skaidrāka. Fetels uzvar, Alonso 
otrais. Kādu stundu pēc sacīkstes 
finiša Monzas parkā kārtīgi lija. Pirm-
dien jau biju atpakaļ Rīgā.

Kāpēc izlēmi doties tieši uz 
Moncu?
Kādu dienu piezvanīja draugs - gribot 
jaunākajam brālim uzdāvināt ceļojumu 
uz F1. Monza izklausījās laba izvēle. Tā 
arī izvēlējāmies - lieki teikt, ka nebiju ilgi 
pierunājams. Avio biļetes bija kabatā pēc 
nepilnas pusstundas.

Kā norisinājās tavs ceļojums līdz 
trasei un kur atradi naktsmājas?
Mēģinājām dažādus variantus, kā no 
Monzas centra nokļūt līdz trasei:

1. Shuttle - ļoti karsts, sajūta kā 
“sardīnēm mucā”, tāpat jāiet pāris kilo-
metri un maksā 4 Eur. 
2. Ar kājām no Monza tas ir 5-6 km, kas 
nav nekas - šo arī iesaku citiem.
3. Tuvākās stacijas ir Biassono-Lesmo 
un Buttafava - relatīvi mazāks gabals ko 
iet, bet vilciena sagaidīšana aizņem ilgu 
laiku. 
4. Ņemt īres auto - nav jēgas, ja 
nedomājiet ceļot vēl kur, a/m stāvvieta 
padārga - apmēram 30-90 Eur.

Tādēļ iesaku neslinkot un noiet 5-6 km 
no Monzas centra līdz trasei. 

Par naktsmājām - skatoties kādā 
kompānijā brauc. Iesaku laicīgi 
norezervēt booking.com vai līdzīgās 
vietnēs. Galvenais lai ir tieša vilcienu 
satiksme ar Monza pilsētu.
Naktsmājas mums bija apmēram 35 
km no Monzas - pilsētiņa Calolziocorte, 
vecā klostera mājā, kas pārveidota par 

gaumīgu viesnīcu. Tur pat blakus bija ļoti 
labs itāļu restorāns.
Iesaku izmantot aplikāciju telefonā, kas 
parāda kurā stacija iekāpt kurā vilcienā, 
kurā pārsēsties un kurā izkāpt - ļoti ērti.

Monza ir tā vieta, kas jāapmeklē ar kem-
peri vai teltīm - tas ir reāls burziņš ap un 
pie trases. 

Formula 1 sacīkstes starts

Alonso kvalifikācijā nenoķēra tauvu

Monca ir ideāla vieta kemperiem Šie puiši nav 1.reizi ar pīpi uz jumta

Skats no Tribuna Alta Velocità C



Vai biji apmierināts ar savu 
sēdvietu un vai to ieteiktu arī 
citiem?
Izvēlējos otro dārgāko opciju 
Monza GP biļetēm:
1. Nepērkam muižu
2. Ja jau esi aizkūlies ir jābauda
3. Cena atbilst kvalitātei. Ja 
Barselonas trasē redzēju vietas, 
ko var izmanot no General ac-
cess, tad Monza šādas vietas acīs 
nekrita. 
4. Tribuna Alta Velocità C jeb 6C 
ir brīnišķīga tribīne - pabiju zem 
milzīgā Ferrari karoga, nonācu 
kvalifikācijas tiešraidē - super… 
redzi kā nāk līkumā ar 300 un 
bremzējās uz 90.
5. Ja ir doma apmeklēt GP posmu, 
iesaku veikt izpēti - YouTube ir 
pilns ar ierakstiem no dažādām 
sēdvietām, Aldim arī ir zināšanas, 
trases mājas lapā ir skati no katras 
vietas, www.f1grandprixtours.com 
arī ir ļoti vērtīgi apskatīt,  utt… 

Vai bija kāda vilšanās?
F1 posma apmeklējumā nevar būt 
vilšanās - ja lieta patīk, tad pārējais ir 
mazsvarīgs. Vēl joprojām nesaprotu, 
kādēļ f1.com papildus biļetēm dod 
ausu aizbāžņus - tā skaņa ir jābauda.
Nu labi, ja ir vēlme uzzināt vilšanos 
- Itālijā varētu būt labāki vilcieni un 
to biļešu serviss. Bet tas ir jāpieņem 
dienvidu tautās - kādēļ iespringt uz 
lietām, kas tāpat strādā…

Kādi kopumā iespaidi par šo 
pasākumu - cik ļoti tas attais-
noja tavas cerības?
Prieks pa visu ģīmi :) Itālija 
sakoptības ziņā, šķiet, ka atpaliek no 
Spānijas, atvainojos, no Katalonijas… 
Katalonijā viss bija kaut kā sterilāk, 
bet protams Monza pieder ikonis-
kums.

Vai ir plāni apmeklēt Grand 
Prix posmus atkal? Kurus 
tieši?
Iespējams, ka tagad kādu laiku 
neapmeklēšu Grand Prix klātienē. 
Bet noteikti, kādreiz vēl ir vēlme to 
darīt. Izvēles - BELGIAN GRAND 
PRIX, GRAND PRIX DE MONACO 
un SINGAPORE GRAND PRIX. Spa 
un Monako tādēļ, ka tās ir ikoniskas 
sacīkstes. Spa noteikti sēdvieta Eau 
Rouge un Monako - atmosfēras dēļ. 
Singapūra - wow, nakts izskatās 
super. Noteikti jābūt labai kompānijai - 
kas vēlās redzēt visu no a-z.

Nonākt zem lielā Ferrari karoga ir katra tifozi sapnis

Arī F1 tiešraidē nonākt nav slikti

Vilcieni gan varēja būt labāki



Apraksti notikumus pēc finiša, 
kad līdzjutēji dodas pie goda 
pjedestāla.
Barselona, ka jau minēju, samērā 
lielā attāluma dēļ neizdevās 
apmeklēt apbalvošanas ceremoniju. 
Tādēļ stingri biju nolēmis to izdarīt 
Monzā. 3 apļus pirms beigām jau 
izgājām no savām tribīnēm, pie 6A 
tribīnes ir izeja uz trasi. Bijām tur 
laicīgi - pie sētas stāvējām otrā, 
trešā rindā. Skrējiens bija skarbs - 
apmēram 700 metrus sprinta režīmā. 
Man, kā komforta mīlētajam - tas bija 
diezgan smagi. Bet atmosfēra un 
cilvēku vienotība pacilā, visa taisne 
bija pilna ar cilvēkiem pāris minūšu 
laikā, un skandēja Alonso, Alonso… 
Redzēju ļoti tuvu apbalvošana 
ceremoniju, pat sajutu šampānieša 
šalti, tās ir izjūtas, ko nevari iegūt 
komfortā sēžot pie Full HD bildes 
un vērojot F1 televīzijā. Lai gan no 
uztveres viedokļa TV un live-timing 
ir perfekti. Alonso paķēra iPhone un 
bildēja fanus. Kamēr aizgājām līdz 
Monza bildes jau bija twiterī.

Pjedestāla skrējiena karte Piepildītā taisne pēc finiša

Skrējiens uz pjedestālu bija neaizmirstams

Arī līdzjutēja tika pie’sāmpanieša šaltīm

Alonso fotografē līdzjutējus



Huans Pablo
MONTOIJA 
atgriežas formulu sacīkstēs

Juris Dargevics- , @motorusports

Huans Pablo Montoija. Šis pi-
lots Formulā 1 nestartē jau 
septiņus gadus, tomēr daudzu 
līdzjutēju sirdīs savu daļu ir 
atstājis līdz šim brīdim. Tieši 
tādēļ tik aizraujoša šķiet viņa 
atgriešanās formulu sacīkstēs 
- pēc daudzajām sezonām, kas 
pavadītas NASCAR, nākošgad 
Montoija pārstāvēs vienu no 
IndyCar līdervienībām Penske.



olumbiešu autosportists ir 
ne vien ar skanīgu vārdu, 
bet arī ļoti tempermentīgu 
raksturu, prasmi ātri 

pilotēt sacīkšu tehniku un drosmīgi 
iesaistīties dažādās divkaujās. Tas 
varbūt arī nav atnesis viņam tik 
daudzas uzvaras kā varētu gribēt, 
taču mašīnai ar 42. numuru viņš licis 
sev sekot līdzjutēju tūkstošiem. Kad 
Montoija 2006. gadā ieradās NAS-
CAR, viņš bija pazīstams kā viens no 
vadošajiem F1 pilotiem un pamanījās 
sacelt īstu vētru abos Atlantijas 
okeāna krastos. Tagad, kad Montoiju 
atplestām rokām gaida ierodamies 
IndyCar boksos, viņš ir kļuvis par vēl 
labāku autosportistu. 
Montoija savas krāšņās pieredzes dēļ 
tiek pielīdzināts tādiem leģendāriem 
braucējiem kā Mario Andretti un 
Dens Gērnijs, lai gan realitātē viņš 
parādīja pirmkārt to, cik grūti ir kļūt 
par uzvarētāju NASCAR sacensībās, 
pat ja iepriekš esi triumfēji “Indy 500” 
un septiņos F1 posmos. Montoijam 
bija visi ieroči, lai to paveiktu, arī 
zināšanas un pieredze iesaistīšanās 
kontaktcīņās, kas NASCAR ir ierasta 
lieta. Lai gan sezona vēl nav galā, 
uz šo brīdi Montoija tā arī nav spējis 
uzvarēt ovāla trasē, kas nebūtu 
nekāds pārsteigums no F1 pilota pus-
es, taču zināmā mērā neapmierinoši 
braucējam, kam šādas trases nav 
svešas. 2013. gada vasaras nogalē 
Montoija tika informēts, ka pie līguma 
pagarināšanas ar “Earnhardt Ganassi 
Racing” komandu netiks. Un varbūt 
arī labi, ka tā. 
Vienīgās “Sprint Cup” uzvaras 
Montoija guva 2007. gadā Sonomā 
un 2010. gadā Votkinglenā, 2007. 
gadā uzvarot arī “Nationwide Se-

K
ries” posmā Mehiko. NASCAR kar-
jeras augstākais punkts Montoijam 
bija 2008. gadā, kad izdevās iekļūt 
“Chase for the Championship” finālā 
un noturēties cīņā par titulu, kamēr 
nesekoja slikts rezultāts Šarlotē.
“Viņš ir spējīgs uzvarēt daudzās 
jo daudzās sacīkstēs, viņam ir 
nepieciešamais potenciāls,” šogad 
izteicās Montoijas bijušais komandas 
biedrs Martins Truekss juniors. “To var 
izdarīt, ja ir pareizā ķīmija komandā 
un esi nokļuvis starp īstajiem 
cilvēkiem, kas viens otram uzticas, 
strādā kopā un tiecas uz kopīgo 
mērķi. Varbūt starp viņiem šobrīd tā 
pietrūkst, es nezinu.”
Komanda paveica daudz, lai Mon-
toija varētu “atvērties”, tostarp 
pamainīja darbiniekus, arī kolumbieša 
auto galveno mehāniķi. Patiešām, 
atsevišķās sacīkstēs arī ovālos 
Montoija ir “izšāvis” un bijis tuvu 
uzvarai. Tā tas gandrīz notika šī 
gada sacensībās Ričmondā. Septiņi 
gadi ir ilgs laiks un reti kuram tik ilgi 
sanācis startēt vienas komandas 
sastāvā. No pašreizējiem pilotiem 
tie ir tikai Džimijs Džonsons, Džefs 
Gordons, Denijs Hemlins, Kevins 
Hārviks, Džefs Bartons, Karls Ed-
vardss un Gregs Bifls. Komandas 
maiņai bija jānotiek, taču šobrīd 
nav skaidrs, vai kādreiz Montoija 
atgriezīsies NASCAR citas vienības 
sastāvā. Cik veiksmīgi viņam izdosies 
atgūt iepriekšējo ātrumu pie formu-
las stūres, to rādīs laiks. Tīri tehniski 
potenciāls ir jau 2014. gadā cīnīties 
par IndyCar titulu, tomēr neviens 
nezina, vai tas notiks.
“Mana sirds vienmēr ir piederējusi 
formulām,” kādā preses konferencē 
emocijās dalījās Montoija.
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Monca, 2001
Savu pirmo uzvaru F1 
čempionātā Montoija ieguva 
jau debijas sezonā 2001. 
gadā Itālijā. Tās bija pirmās 
F1 sacensības pēc 11. 
septembra terora aktiem 
ASV un nedēļas nogale, kurā 
Mika Hakinens paziņoja par 
karjeras beigšanu. Mon-
toija uzvarēja kvalifikācijā 
un atradās vadībā līdz 
astotajam aplim, pirms viņu 
apdzina Rubenss Barikello. 
Tomēr “Ferrari” pilotam vēlāk 
padevās katastrofāli slikts pit-
stops un Montoija atguva pi-
rmo vietu, ko pārvērta uzvarā. 
Tā bija viņa pirmā uzvara F1 
un pirmā arī Kolumbijai.

Montoijas septiņas uzvaras Formulā 1

Monako, 2003
2002. gads pagāja tukšā, 
jo faktiski visur dominēja 
tobrīd ļoti spēcīgā “Ferrari” 
komanda, taču 2003. gadā 
“Williams” atkal izcēlās ar 
vairākām uzvarām, divas no 
kurām pienācās Montoijam. 
Iepriekš uzvarējis senajā 
Moncas trasē, nākamo uzva-
ru kolumbietis guva Monako. 
Startējis no trešās pozīcijas, 
kādu laiku Montoija turējās 
otrajā vietā, aiz komandas 
biedra Ralfa Šūmahera. 
Tomēr, kad Šūmahers 
veica savu pirmo pitstopu, 
Montoija izmantoja brīdi, 
kad priekšā neviena nav, 
lai iekrātu nepieciešamās 
sekundes un pēc sava boksu 
apmeklējuma atgrieztos trasē 
jau kā sacensību līderis. “Wil-
liams” komandai tā bija pirmā 
uzvara Monako ielās pēdējo 
divu desmitgažu laikā.

Hokenheima, 2003
Togad Montoija uzvarēja 
arī Vācijas “Grand 
Prix”. “Williams” formu-
las bija visātrākās gan 
treniņbraucienos, gan 
kvalifikācijā, kā rezultātā 
Montoija startēja no “pole 
position”. Nosargājis vadību, 
viņš spēja lieliski attālināties 
no sekotājiem, izcīnot savu, 
iespējams, pārliecinošāko 
uzvaru līdz tam. Vēl svarīgāk, 
ka tobrīd izdevās pacelties 
uz otro vietu kopvērtējumā 
un reāli iesaistīties cīņā par 
F1 titulu, ko gan vēlāk ieguva 
Mihaels Šūmahers. Gan 
šajā, gan iepriekšējā sezonā 
Montoija kopvērtējumā 
ieguva trešo vietu, kas ir viņa 
augstākais sasniegums sešu 
F1 pavadīto sezonu laikā.

Interlagosa, 2004
Gandrīz bez nevienas 
uzvaras sanāca palikt 2004. 
gadā, ja vien Montoija 
nebūtu triumfējis pēdējā 
posmā Brazīlijā, kur savu 
vārdu teica arī nokrišņi. Līdz 
ar to savu karjeru “Williams” 
rindās Montoija noslēdza 
ar uzvaru un līdz pērnajam 
gadam tā bija šīs koman-
das pēdējā uzvara Formulā 
1. Lai gan kvalifikācijā 
uzvarēja mājinieks Rubenss 
Barikello, duelis par uzvaru 
izvērtās starp Montoiju un 
viņa topošo komandas 
biedru Kimi Raikonenu. 
Kolumbietis uzbruka so-
mam jau boksu celiņā, bet 
izšķirošo apdzīšanas ma-
nevru ļoti drosmīgā veidā 
veica uzreiz pēc atgriešanās 
trasē, izcīnot ceturto uzvaru 
karjerā.

Pēc Hokenheimas izdevās pacelties 
uz 2. vietu kopvērtējumā un reāli 
iesaistīties cīņā par F1 titulu



Silverstouna, 2005
Savu pirmo gadu “McLaren” 
komandā Montoija pa-
beidza ar trim uzvarām 
sezonas otrajā pusē. 
Sacensības Lielbritānijā 
notika tikai dažas dienas 
pēc teroristu sarīkotajiem 
sprādzieniem Londonā. 
Montoija kvalifikācijā ieguva 
ceturto vietu, bet startēja 
trešais, jo Kimi Raikonens 
bija saņēmis starta pozīciju 
sodu. Startā kolumbietis bur-
tiski katapultēja savu auto, 
apdzenot gan čempionāta 
līderi Fernando Alonso, kurš 
startēja no “pole position”, 
gan Džensonu Batonu. Līdz 
pirmajiem pitstopiem Alonso 
cieši sekoja, taču vēlāk sāka 
atpalikt, kas Montoijam deva 
piekto uzvaru karjerā un 
pirmo “McLaren” sastāvā.

Monca, 2005
Togad Montoijam atkal 
izdevās uzvarēt Moncā, 
atkārtojot 2001. gada 
panākumu. Šī tad arī bija 
pirmā trase, kur viņam 
ir divas uzvaras. Mon-
toija kvalificējās otrais, taču 
startēja no “pole position”, 
jo Raikonenam atkal tika 
mainīts motors un piemērots 
starta vietu sods. Montoija 
startēja labi un tikai kādu 
laiku Fernando Alonso spēja 
turēties viņam aizmugurē. 
Galu galā kolumietis 
uzvarēja sesto reizi karjerā, 
turklāt šajā nedēļas nogalē 
sasniedza vēl kādu vērā 
ņemamu panākumu, uzstādot 
lielāko maksimālo ātrumu, 
kāds jebkad reģistrēts F1 
sacensību laikā - 372,6 km/h. 
Interesanti, ka šajā sacīkstē 
finišēja pilnīgi visi piloti. Kas 
tāds notika pirmo reizi kopš 
1961. gada.

Interlagosa, 2005
Vēl pēc dažām nedēļām Mon-
toija uzvarēja arī Interlagosā, 
kur līdz ar to arī viņam bija di-
vas F1 uzvaras. Startā Mon-
toijam neizdevās apdzīt “pole 
position” ieguvēju Fernando 
Alonso, taču paveica to vēlāk. 
Pēc vairāku auto avārijām 
trasē izbrauca drošības 
mašīna, bet 29. aplī sacīkstes 
atsākās. Šo brīdi Mon-
toija izmantoja, lai sagaidītu 
nelielu kļūdu no Alonso un 
paceltos uz pirmo vietu, kas 
vēlāk pārtapa par kolumbieša 
pēdējo uzvaru F1 karjerā. 
“McLaren” komandai šajā 
sacīkstē izdevās izcīnīt pirmo 
dubultuzvaru kopš 2001. 
gada, bet Alonso pirmo reizi 
tika kronēts par F1 čempionu. 
Nākamajā gadā Montoija 
nespēja iegūt nevienu uzvaru 
un vēl pirms sezonas beigām 
pārgāja uz NASCAR.

  Montoija 
izcīnīja 

sesto 
uzvaru, 
uzstādot 
lielāko 
ātrumu, 

kāds 
jebkad 
reģis-
trēts 
F1: 

372,6 
km/h 



Montoijas 
NASCAR 
slavas brīži

Debijas reizē 11. vieta
Savu pirmo gadu “McLaren” komandā 
Montoija pabeidza ar trim uzvarām sezo-
nas otrajā pusē. Sacensības Lielbritānijā 
notika tikai dažas dienas pēc teroristu 
sarīkotajiem sprādzieniem Londonā. 
Montoija kvalifikācijā ieguva ceturto vi-
etu, bet startēja trešais, jo Kimi Raikon-
ens bija saņēmis starta pozīciju sodu. 
Startā kolumbietis burtiski katapultēja 
savu auto, apdzenot gan čempionāta 
līderi Fernando Alonso, kurš startēja no 
“pole position”, gan Džensonu Batonu. 
Līdz pirmajiem pitstopiem Alonso cieši 
sekoja, taču vēlāk sāka atpalikt, kas 
Montoijam deva piekto uzvaru karjerā un 
pirmo “McLaren” sastāvā.

Pirmā uzvara gandrīz mājās
Par oficiālu debitantu Montoija kļuva 
2007. gadā, kad aizvadīja pilnu “Sprint 
Cup” sezonu, kā arī piedalījās aptuveni 
pusē no “Nationwide Series” sacīkstēm. 
NASCAR otrajā spēcīgākajā čempionātā 
Montoija guva savu pirmo uzvaru, 
turklāt jau sezonas trešajā posmā. 
Vēl patīkamāk, ka tas notika Mehiko, 
kur, tāpat kā Kolumbijā, runā spāniski. 
Uzvarētājs noteikti sajutās gandrīz kā 
mājās. Uzvara bija Montoijam tipiski 
skandaloza - astoņus apļus pirms finiša 
viņš no trases izstūma komandas biedru 
Skotu Pruetu, nostiprinoties vadībā, bet 
turpinājumā prata aizstāvēt savu pozīciju 
no aizmugurē sekojošā Denija Hemlina. 
Šo panākumu nevar novērtēt par zemu, 
jo “Nationwide Series” sacīkstēs startē 
daudzi vadošie “Sprint Cup” piloti.



Pirmā “Sprint Cup” uzvara jau 
debijas sezonā
Tikmēr “Sprint Cup” sacīkstēs Montoijam 
neklājās viegli, jo nācās daudz mācīties, 
taču dažkārt paspīdēja arī kāds labāks 
rezultāts. Sezonas triumfa brīdis pienāca 
Sonomā, kur daudzi prognozēja Mon-
toijam labu vietu. Viņš nelika vilties, jo 
izmantoja savas “road” trašu zināšanas, 
labāk pietaupot riepas un degvielu 
kā konkurenti, kas arī bija panākuma 
pamatā. Vēl vairāk - viņš startēja tikai 
no 32. pozīcijas, bet iepriekš šajā trasē 
neviens nebija guvis uzvaru startējot 
zemāk par 13. vietu. Montoija pirmo 
vietu izrāva astoņus apļus pirms beigām 
apdzenot Džeimiju Makmareju un pēc 
tam pārliecinoši noturot konkurentus 
aizmugurē līdz finišam. Tā bija viņa 17. 
sacīkste “Sprint Cup” čempionātā, bet 
Čipa Ganasi vadītajai komandai - pirmā 
uzvara kopš 2002. gada.

Cīņā par titulu
Tolaik Montoijas rezultāti nebija 
fenomenāli, taču visai labi. Lielākā 
iespēja viņam pienāca 2009. gadā, 
kad arī Montoija spēlēja savu lomu 
cīņā par titulu. Pēc pirmajiem 26 pos-
miem Montoija atradās astotajā vietā 
un kļuva par pirmo ārvalstu sportistu, 
kas spējis kvalificēties “Chase for the 
Championship” finālam. Iesākums bija 
lielisks - sešās sacīkstēs trīs trešās 
vietas, divas ceturtās un tikai viena 
neveiksme, kas vienubrīd ļāva atrasties 
pat trešajā pozīcijā. Tomēr neizteiksmīgs 
sezonas noslēgums lika palikt astotajā 
vietā, kas ir viņa labākais sasniegums 
“Sprint Cup”. Pēc tam Montoija nav bijis 
pat tuvu tam, lai atkārtotu tās sezonas 
sniegumu.

Pēdējā uzvara
2010. gada sezonā Montoija izcīnīja 
savu otro un pagaidām pēdējo uzvaru 
“Sprint Cup”. Kopš pirmās uzvaras bija 
aizvadītas jau 113 sacīkstes, taču šoreiz 
Montoija visu paveica nevainojami, 
nepieļāva nevienu kļūdu, atradās vadībā 
74 apļus no 90 un finišā par piecām 
sekundēm apsteidza Kurtu Bušu. Tomēr 
Montoija jau bija iznīcinājis savas 
iespējas iekļūt starp “Chase for the 
Championship” dalībniekiem, jo pirmo 
21 sacensību laikā izstājās septiņas 
reizes. Kopš tā brīža viņš vairākas reizes 
ir bijis tuvu uzvarai arī ovālu trasēs, taču 
vienmēr kaut kā ir pietrūcis.

Pēc 26 posmiem Montoija atradās 
8.vietā un kļuva par pirmo ārvalstu 
sportistu, kas spējis kvalificēties 
“Chase” finālam



Formulu piloti, 
kam neizdevās 
iekļūt NASCAR elitē
Montoijas karjeru NASCAR sacīkstēs nevarētu nosaukt par veiksmīgu. Tomēr viņš šeit bija ļoti populārs 
un tas ir galvenais iemesls, kāpēc kolumbietim ir izdevies sapelnīt kaudzi naudas un noturēt uzmanību 
uz sevi. Visādi citādi, septiņās sezonās gūtas tikai divas uzvaras (ne reizi nav uzvarēt ovāla trasē) un 
augstākais rezultāts bijusi izcīnītā astotā vieta 2009. gadā. Lai gan Tonijs Stjuarts ir izcils piemērs 
tam, ka no formulu braucēja ir iespējams kļūt par NASCAR zvaigzni, ir daudzi tādi, kam tas tomēr 
nav sanācis. Montoija noteikti nav sliktākais piemērs - daudziem ir veicies vēl švakāk.

Juris Dargevics- , @motorusports
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Dario Frankitti
Ņemot vērā izcīnītos četrus IndyCar 
titulu, Frankitti būtu nosaucams par 
savas paaudzes labāko braucēju 
šajā čempionātā, tomēr viņs ek-
speriments 2008. gadā pāriet uz 
NASCAR bija izgāšanās. “Chip 
Ganassi Racing” komandā Frankitti 
piedalījās desmit “Sprint Cup” 
sacīkstēs, labākajā mēģinājumā 
finišējot tikai 22. vietā. Divas reizes 
Frankitti pat neizdevās kvalificēties, 
ieskaitot pārsteidzošo DNQ sev 
pazīstamajā Sonomas trasē. “Na-
tionwide Series” čempionātā viņam 
atsevišķās sacīkstēs izdevās iegūt 
piekto un sesto vietu, tomēr tas nav 
piedienīgi pilotam, kurš vairākas 
reizes uzvarējis “Indy 500”. Frankitti 
pietika prāta, lai atgrieztos IndyCar, 
kur savam 2007. gada titulam viņš 
uz šo brīdi pievienojis vēl trīs.



Patriks Karpentjē
Arī Karpentjē nebija no tiem pilo-
tiem, kam sacīkšu auto nomaiņa 
nāca par labu. Šis kanādiešu 
braucējs CART čempionātā bija 
ieguvis piecas uzvaras, taču uz 
2005. gada sezonu bija palicis bez 
sponsoriem un iespējas braukt. Trīs 
sezonas vēlāk viņš parādījās “Sprint 
Cup” čempionātā, kur 2008. gadā 
jau startēja pilnu sezonu. Pēc 30 
sacīkstēm, piecās no kurām viņam 
nemaz neizdevās kvalificēties, 
“Gillett Evernham Motorsports” 
nolēma nomainīt Karpentjē ar citu 
formulu braucēju AJ Allmendingeru. 
Kopumā viņš NASCAR augstākajā 
līgā piedalījies 40 sacīkstēs, bet 
ne reizi nav spējis iekļūt pirmajā 
desmitniekā. 2008. gadā viņš 
aizvadīja savu pēdējo pilno sezonu 
autosportā, lai gan kā formulu pilots 
nebūt nebija slikts.

AJ Allmendingers
Allmendingers stājās Karpentjē vietā 
kā viens no ātrākajiem pilotiem. 2006. 
gadā viņš 13 sacīkšu laikā Champ-
Car čempionātā paspēja sakrāt 
piecas uzvaras un izcīnīt trešo vietu 
kopvērtējumā, taču cenšanās pārtapt 
par NASCAR zvaigzni nevainagojās 
panākumiem. “Sprint Cup” debijas 
sezonā amerikānis kvalificējās tikai 
17 sacīkstēm no 36. Pērn uz laiku par 
neatļautu vielu klātbūtni asinīs uz laiku 
tika diskvalificēts, taču jau tās pašas 
sezonas izskaņā atgriezās NASCAR. 
“Sprint Cup” čempionātā Allmending-
ers ir aizvadījis 185 sacīkstes, taču 
joprojām nav guvis nevienu uzvaru. 
Divas uzvaras viņam vienīgi “Na-
tionwide Series” čempionātā, kas, 
protams, nav nekas ievērojams tāda 
kaluma braucējam.



Sems Hornišs juniors
Tie, kas Ziemeļamerikas formulu 
sacīkstēm seko līdzi ilgāku laiku, 
noteikti vēl ļoti labi atcars gadus, kad 
Hornišs juniors bija dominējošais 
spēks sacīkšu trasēs. Astoņu gadu 
laikā amerikānis IndyCar čempionātā 
izcīnīja 19 uzvaras un trīs titulus, 
taču centieni ielauzties NASCAR 
elitē nav bijuši ne tuvu tik veiksmīgi. 
Septiņās sezonās Hornišs juniors ir 
piedalījies 130 “Sprint Cup” sacīkstēs, 
taču tikai trīs reizes iekļuvis Top 
5, deviņas reizes finišējot Top 10. 
Viens no ātrākajiem braucējiem 
ASV formulu sacīkšu vēsturē “Sprint 
Cup” čempionātā vadībā pabijis 
vien 71 apli jeb 0.002% no visiem 
apļiem, ko veicis. Vēl sāpīgāk, ka 
visu savu līdzšinējo karjeru Hornišs 
juniors pavadījis Rodžera Penskes 
komandā, kas uzskatāma par vienu 
no labākajām. “Nationwide Se-
ries” čempionātā klājies labāk - tur 
Hornišam ir divas uzvaras un šobrīd 
pirmā pozīcija kopvērtējumā. Taču 
tā nav vieta, kur jābrauc IndyCar 
čempionam.

Skots Spīds
Šis amerikāņu autosportists ir labi 
pazīstams arī Eiropā, jo kādu laiku 
pārstāvēja F1 komandu “Toro Ros-
so”. Neviens viņu neuzskata par 
brīnumbērnu, vismaz ne autosporta 
lauciņā, taču NASCAR sacīkstēs no 
Spīda tika gaidīts vairāk. Ar “Red Bull” 
palīdzību viņš savu karjeru NASCAR 
sāka 2008. gadā, izcīnot dažas uz-
varas zemākajās sacīkšu līgās. 2009. 
gadā tika nolemts viņu paaugstināt uz 
“Sprint Cup” čempionāta un Talladegā 
Spīds finišēja piektais. Tomēr kopš 
tā laika amerikānis ne tuvu nav bi-
jis tam, lai atkārtotu kaut vai šādu 
rezultātu. 117 posmu laikā viņam tikai 
četras reizes izdevies tikt Top 10 un 
šobrīd Spīds parādās uz atsevišķām 
sacensībām, bez cerībām tikt līdz 
elitei.



JAU ATKAL
FANHIO
1957. GADA SEZONA
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