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Monca
Moncas trases starta 
finiša taisnes, kurā 
Formula 1 mašīnas 
sasniedz 350 km/h 
lielu ātrumu, asfalta 
segums
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Šūmahers
Neskatoties uz to, ka nākamā gada janvārī 
Mihaelam Šūmaheram paliks 44 gadi, viņš 
joprojām ir viens no fiziski vislabāk sagatavo-
tajiem pilotiem. 
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Fetela ķivere
Itālijas GP posmā Fetelam kārtējo reizi 
bija jauns ķiveres krāsojums, kurā bija 
redzamas ‘svītriņu skaitīšanas metodē’ 
atzīmēts skaitlis 50. Tā Fetels svinēja 
savu 50.ķiveres krāsojumu Formulā 1.
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GP3 trilleris
GP3 tituls šogad izšķīrās aizraujošās 
sacīkstēs Moncas trasē, kur 
sākotnēji teorētiskas iespējas kļūt 
par čempionu bija četriem pilotiem: 
(no kreisās) Danielam Abtam, Āro 
Vainio, Mičam Evansam un Fēliksam 
da Kostam. Interviju no Moncas ar 
jauno GP3 čempionu Miču Evansu 
lasiet 26.lappusē.
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Hamiltons
Neskatoties uz uzvaru Moncā, 
Luiss Hamiltons šobrīd nav labā 
omā - līguma neskaidrības un 
nesenās problēmas ar koman-
du neļauj koncentrēties tikai 
sacīkstēm.
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Moncas parks
Slavenā Itālijas GP trase atrodas ne mazāk 
slavenā Moncas parkā, kas ir četurtais 
lielākais ar sienu apjoztais dabas parks 
Eiropā. 
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Piedzīvojam leģendāru F1 sezonu?

INFORMATĪVAIS PARTNERIS

ATBALSTĪTĀJI

Trīs gadi pavadīti mēģinājumos, divus gadus apmeklēti pirmssezonas testi 
un gadu krātas publikācijas avīzē - tāds īsumā bija process, lai bez aplinkus 
ceļiem iegūtu FIA akreditāciju uz Itālijas GP posmu Moncas trasē. To varot 
izdarīt arī vienkāršāk, taču manā gadījumā gandarījums ir lielāks un turklāt 
nav jājūtas nevienam parādā.
To, cik liela privilēģija ir būt akreditētam F1 žurnālistam, var izjust tikai tur uz 
vietas - mēs tiekam klāt visam tam, ko parasti skatāmies tikai TV ekrānos 
un ko klātienes skatītāji mēģina kaut uz mirkli ieraudzīt caur sētas šķirbu. 
Tieši tāpēc mans galvenais uzdevums Moncā bija nevis ziņot par notikumi-
em trasē, bet gan kaut nedaudz pacelt Formula 1 plīvuru, lai EMAG lasītāji 
un tvitera sekotāji varētu ieskatīties, kas noteikt ‘aiz kadra’.

Alonso vai Gazols?
Viesnīcā Bergāmo apkārtē, kas ir netālu no Moncas, iepazinos ar diviem 
spāņiem, kas ik gadu dodas svētceļojumā uz šo trasi, lai justu līdz Fernan-
do Alonso un, pats galvenais, Pedro de la Rosam. Tieši Rosa Spānijā kā 
cilvēks tiekot vērtēts ļoti augstu, jo nekad neesot izvairījies no saskares ar 
‘parasto tautu‘, kamēr Alonso piekļūt nav iespējams. Mēģināju oponēt par 
to, ka apgrieztā situācijā (ja de la Rosa startētu Ferrari) iespējams būtu tieši 
otrādi. Tomēr Huans un Eugens lika pretim neapstrīdamu piemēru - Pau (tā šī 
basketbolista vārdu izrunā dzimtenē Katalonijā) Gazols. Spāņu NBA zvaig-
zne viesojās Moncas paddokā sestdien un kopā ar spāņu draugiem satikām 
Gazolu sastrēgumā promceļā no trases (ar brāļiem no Spānijas dalīju īrēto 

auto). Huans laipni palaida sastrēgumā 
sev priekšā Mercedes busiņu, pie kura 
stūres sēdēja Gazols. Pēc mirkļa abi ar 
Pau jau bija pametuši mašīnas, lai turpat 
sastrēgumā, neskatoties uz citu šoferīšu 
taurēšanu, kopā nofotografētos. Gazols 
šajā procesā uzvedās brīvi un dabiski un 
radās iespaids, ka viņš to patiesi izbau-
da. Tiešām grūti iedomāties, ka līdzīgi 
rīkotos Fernando Alonso, kuru uz Mon-
cas trasi nogādāja šoferis ar tonētu stiklu 
Maserati.
Pastāv dažādi veidi, kā tikt galā ar 
slavu un uzmanību. Tomēr nesodīsim 
tos, kuru ādā mēs nekad nespēsim ie-
justies - arī līdzjutēji spēj būt nežēlīgi 
pret saviem elkiem. Faniem nereti šķiet 
ka viņiem pienākas iespēja pieskarties 
saviem varoņiem un tie ir parādā vismaz 
autogrāfu vai kopīgu foto. Iespējams tā 
arī ir, bet vai F1 pilotiem nav tiesības uz 
personīgo telpu?
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Pasaules labākā valkājamā action kamera

kameras un aksesuārus meklē: veikals.f1.lv

http://veikals.f1.lv
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Autodromo Nazionale Monza - šajā leģendārajā trasē 
notiek emocionālākā un ātrākā Formula 1 sezonas 

sacīkste - Itālijas GP izcīņa. Lai piedod klasiskās Spa 
vai izsmalcinātās Monako piekritēji, taču man tieši 
Monca ir Formula 1 sezonas kulminācija un šogad 

Itālijas GP kļuva arī par līdzšinējās F1 līdzjutēja 
uz žurnālista karjeras kulmināciju. Pēc vairāku 

gadu mēģinājumiem, augusta sākumā saņēmu FIA 
akreditācijas apstiprinājumu, lai septembra otrajā 
nedēļā varētu doties uz Moncas trasi, kur šogad 

risinājās 13. čempionāta posms - Itālijas GP izcīņa.



Ceturtdiena, 6.septembris

ēc tam, kad trešdien ceļā 
no Bergamo lidostas līdz 
viesnīcai, nepārtraukti 
lija lietus ceturtdienas rīts 

pienāca ar skaidrām debesīm un lielisku 
laiku - Itālijas GP nedēļas nogale varēja 
sākties. 
Lai gan šķiet, ka ceturtdiena Grand Prix 
nedēļas nogalē vēl ir brīvdiena, tieši 
pirmajā dienā darāmā bija visvairāk. 
Vispirms jau ceļā uz trasi vēlējos 
apskatīt Moncas parku, jeb Parco di 
Monza, kurā atrodas gan vecā, gan 
jaunā trase. Tomēr plāns bija pārāk 
optimistisks, jo tas kā izrādās ir cetur-
tais lielākais ar sienu apjoztais parks 
Eiropā - aiz Venaria Reale (Itālijā), 
Richmond Park (Anglijā) un Phoenix 
Park (Dublinā). Tomēr pa ceļam uz 
akreditācijas centru paguvu novērtēt, cik 
‘tīru’ no modernās arhitektūras celtnēm ir 
spējuši itāļi nosargāt šo parku, kas ir iz-
veidots par ļoti ērtu un dabisku publisko 
atpūtas un sporta poligonu.
Neskatoties uz garo pastaigu, milzīgajā 
preses centrā ierados viens no pirma-
jiem. Pirms tam gan vēl nācās iziet caur 
paddoka ieiejas vārtiem, kur papildus 
elektroniskai kontrolei darbojās arī ‘face 
control’ - noskanējot karti, uz monitora 
parādās mana fotogrāfija un apsargs 
vizuāli pārliecinās par atbilstību.
Arī visi piloti un komandu 
darbinieki trasē ir jau 
ceturtdien, jo notiekt ne 
tikai oficiālā FIA preses 
konference ar uzaicinātiem 
6 pilotiem, bet risinās arī 
komandu individuālās 
preses konferences visa veida mediju 
pārstāvjiem, notiek trases iepazīšana, 
kā arī formulu tehniskās homologācijas 
process. Arī es mēģināju ieskatīties 
visos šajos pasākumos un turklāt vēl bija 
paredzētas divas individuālās intervijas: 
ar Vitāliju Petrovu Caterham viesmīlības 
telpās un ar Valteri Botass Williams 
motormājā. Par abām šīm intervijām 
biju vienojies iepriekš ar attiecīgajiem 
komunikāciju speciālistiem, kas iedalīja 
15-20 minūšu nogriežņus, kuru laikā 
pilots būs pieejams tikai man.
Laiks pagāja 
nemanot, jo bija 
jāapmeklē arī FIA 
preses konference, 
kurā interesantākie 
notikumi risinās pēc 
tam, kad beidzas 

P

oficiālie pasākuma vadītāja jautājumi 
un pie mikrofona tiek žurnālisti. Tikmēr 
komandu viesmīlības telpās, kas 
patiesībā atgādina mobilus arhitektūras 
šedevrus, preses konferences ar 
pilotiem un komandu vadītājiem notiek 
krietni ģimeniskā noskaņā - pilots sēž 
pie galda, kuram, apkārt stāv žurnālisti.
Pie pilotu teiktā atgriezties nav nozīmes, 
tomēr jāatzīmē, ka sacīkšu nedēļas 
nogales gaitā pilotu spriedzes un 
nervozitātes līmenis pieaug ar katru 
mirkli, kad tuvojas izšķirošie notei-
kumi. Ja ceturtdien vairums bija atvērti, 

smaidīgi un nebēdnīgi jokoja, tad piek-
tdien un sestdien pamazām viss iegāja 
saspringti konstruktīvā gultnē. Tomēr bija 
arī izņēmumi un spilgtākais piemērs šiet 
ir Fernando Alonso, kura psiholoģiskā 
sagatavotība šķiet ir līmeni augstāk par 
visiem pārējiem viņa kolēģiem - spāni 
no līdzsvara nespēja izsist ne muļķīgie 
un provokatoriskie žurnālistu jautājumi, 
ne pārlieku uzbāzīgie itāļu līdzjutēji, 
ne arī papildus spiediens dēļ Ferrari 
svarīgākās sacīkstes sezonā. Tostarp 
Luiss Hamiltons jau pirmajā preses 

konferencē aizsvilās par neskaitāmiem 
jautājumiem viņa tvitera palaidnību 
(nopludinātā informācija par McLaren 
telemetriju) sakarā.
Ceturtdiena ir lielā iespēju diena arī 
līdzjutējiem, kuri par brangu naudu (350-
600 Eiro) bija iegādājušies biļetes uz 
visām trim Grand Prix posma dienām. 
Šie līdzjutēji pēcpusdienā tiek ielaisti 
pitlane, kur, ja paveicas, pie viņiem 
iznāk piloti un sniedz autogrāfus. 
Preses centrā es sēdēju virs Ferrari 
un Mercedes boksiem, kur arī notika 
lielākā drūzmēšanās, jo tika gaidīts 

esošais tifozi elks Fernando 
Alonso un bijušais varonis 
Mihaels Šūmahers. Visvairāk 
nepaveicās Niko Rosbergam, 
kurš iznāca sniegt autogrāfus, 
bet tifozi, viņu ieraugot, sāka 
skandēt: “We want Michael! 

We want Michael!”. Līdzīgi sagaidīja 
arī Felipi Masu un abi ar Rosbergu viņi 
ātri vien atkal pazuda boksos. Kamēr 
Alonso tikai parādījās pie boksu durvīm 
un iesvieda skatītājos vairākas cepures, 
Mihaels Šūmahers iznāca pie viņiem 
un veica ļoti garu autogrāfu sesiju visu 
Mercedes boksu platumā - ik pa brīdim 
atskatoties un novērtējot vai nav iekāpis 
jau ‘Ferrari terotorijā’. Taču vācietim 
negāja viegli - vairākkārt skatītāju sēta 
tika iekarota un apsardzei nepārtraukti 
nācās lietot spēku, lai noturētu 
karstasinīgos itāļus pieklājīgā attālumā 
no pasaules čempiona.
Ceturtdienas vakarā kā pēdējais darbs 
dienas kārtībā bija pastaiga pa trasi, 
kura tiek atvērta, lai dotu iespēju arī 
pilotiem to apgūt vai atkārtot. Ar gudru 
ziņu, trases apgaitai izvēlējos pretējo 
virzienu, ar cerību satikt vairāk pilotu. 
Tomēr šoreiz Moncas trasi iepazīt bija 
devušies galvenokārt jaunie braucēji 
no GP2 un GP3 sērijām, kamēr no F1 
pilotiem satiku tikai Šarlu Piku ar saviem 
inženieriem. Tas deva iespēju vairāk 
uzmanības pievērst trasei, kas tik lielā 
palielinājumā izskatās iespaidīga: platais 
un šķietami nebeidzamais Parabolica 
pagrieziens bija satriecošs - smaids 
nepameta manu seju visa kilometra 
garumā.

Vairākkārt skatītāju sēta tika iekarota un 
apsardzei nepārtraukti nācās lietot spēku, 
lai noturētu karstasinīgos itāļus pieklājīgā 

attālumā no pasaules čempiona.

Preses cen-
trs Moncas 

trasē bija 
ievērojami 

lielāks kā 
Barselonas 
trasē, kuru 
apmeklēju 

iepriekš. 
Tikmēr 

WiFi 
interneta 

cena īpaši 
neatšķīrās 

- 20 Eiro 
dienā

Atrodi 
Mihaelu 

Šūmaheru!



Piektdiena, 7.septembris

au piektdienas rītā ierodo-
ties trasē mani sagaidīja 
formulu dzinēja skaņas - 
tur tika sildīti GP2 sērijas 

formulu motori pirms gaidāmiem 
treniņiem. Sacīkšu nedēļas nogale bija 
sākusies pa īstam.
Bez Formula 1 čempionāta Moncas 
trasē notika arī GP2 kārtējais posms, 
Porsche Supercup sacīkste un GP3 
pēdējais un izšķirošais posms 2012.
gada sezonā. Visu šo trīs sēriju pad-
doks atradās atsevišķā slēgtā teritorijā, 
tomēr tur aprīkojums, viesmīlības 
teltis, boksi un atmosfēra bija krietni 
vienkāršāka - bez problēmām varēju iet 
boksos un fotografēt, kā arī parunāt ar 
jaunajiem pilotiem.
Vēl pirms 
vairākiem 
mēnešiem, 
plānojot šo 
žurnāla numuru, 
sāku gata-
vot rakstu par 
jauno talantu 
Miču Evansu, 
kas atrodas 
Marka Vēbera 
paspārnē. 
Moncā 
izrādījās, 
ka neesmu 
kļūdījies ar izvēli - jaunzēlandietis 
bija čempionāta līderis un piektdien 
aizvadīju individuālo interviju ar viņu 
laikā, kad vēl visi izšķirošie notikumi 
cīņā par GP3 titulu bija priekšā. Jau 
tobrīd radās sajūta, ka dzīvespriecīgo, 
bet apņēmīgo pilotu neviens ne-
var apturēt ceļā uz pirmo nopietno 
panākumu Eiropā, taču kā parādīja 
turpomāko 48 stundu notikumi, tad tikai 
par mata tiesu…
Atgriežoties F1 paddokā, kārtējo 
reizi nācās spraukties starp līdzjutēju 
pūļiem, kas, tuvojoties izšķirošiem 
notikumiem, tikai kļuva lielāki. Skatītāji 
pieplaka nožogojumiem, lai tikai ar 
acu kaktiņu uz mirkli varbūt ieraudzītu 
kādu Formula 1 slavenību. Kārtējo 
reizi nākas aizdomāties vai F1 radītais 
neaizskaramības plīvurs atbaida 
skatītājus vai tieši otrādi - nodrošina 
pastāvīgu interesi par to, kas nav 
aizsniedzams. Lai arī kāda būtu atbilde, 
centos izmantot šo gadījumu būt tik 
tuvu visam noteikošajam un izbaudīju 
iespēju sēdēt pie viena galda ar For-
mula 1 pilotiem.
Vēl viens sīkums, kas pārsteidza 
preses centrā bija kafijas, uzkodu un 
dzērienu automāti. Kamēr par WiFi in-
ternetu (brīžiem ļoti lēns) uz šīm četrām 
dienām no katra žurnālista tika iekasēti 
70 Eiro, uzkodas un dzērieni preses 
centrā bija bez maksas un jebkurā 
laikā. Bija nepieciešams tikai pajautāt 
meitenei, ko tu vēlies un viņa atslēdza 
automātu, lai to pasniegtu. Pateicībai 
pietika ar izteiksmīgu ‘grazie mille’!

J

Jau tobrīd radās sajūta, 
ka dzīvespriecīgo, bet 
apņēmīgo pilotu nev-

iens nevar apturēt ceļā 
uz pirmo nopietno 

panākumu Eiropā, taču 
kā parādīja turpomāko 

48 stundu notikumi, tad 
tikai par mata tiesu…
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Sestdiena, 8.septembris

ezultāti pēc piektdienu 
treniņiem deva milzīgu 
optimisma devu visiem 
tifozi, kas sestdien Moncas 
trasē gaidīja izšķirošos 

notikumus kvalifikācijā. Arī pirmās 
divas kvalifikācijas kārtas liecināja, ka 
Fernando Alonso varētu nodrošināt 
iemeslu svinībām sestdienas vakarā 
visiem itāļu līdzjutējiem. Tieši tāpēc šoks 
pēc spāņu pilota 10.vietas kvalifikācijā 
bija visaptverošs - galvenā tribīne 
pēc izšķirošā un ļoti lēnā Alonso apļa 
pamira - tur valdīja neizpratne, izbrīns, 
sašutums: vienu vārdu sakot šoks! Arī 
preses centrā sākotnēji nebija 100% 
skaidrības par to, kas noticis, jo tikai 
oficiālajā preses konferencē spānis 
paskaidroja, ka salūzis aizmugurējās 
balstiekārtas stabilizatora stienis, kuram 
ir jāuzņem lielākā slodze pie straujas 
mašīnas virzienu maiņas.
Sākotnējā versija bija par to, ka Fer-
rari taktika aerodinamiskās tauvas 
izmantošanai starp pilotiem nostrādājusi 
tikai Felipes Masa gadījumā. Vēl piek-
tdienas treniņos abi Ferrari braucēji 

R
neskaitāmas reizes izmēģināja vari-
antus, kā ‘ievilkt’ vienam otru tauvā 
garajās taisnēs un kā izrādījās, tad 
tas dod zināmas priekšrocības. Arī 
kvalifikācijā tika nolemts to izman-
tot un Masa guva no tā ievērojamas 
priekšrocības jau savā pirmajā lidojošā 
aplī uzrādot ļoti labu laiku. Alonso 
mēģinājums iesēsties aiz Masas 
neizdevās šīs tehniskās problēmas 
dēļ, tomēr patieso neveiksmes iemeslu 
uzeiz pēc kvalifikācijas nezināja pat 
Masa, jo preses konferencē izteica 
citus minējumus.
Tātad Ferrari nometne bija nelielā 
šokā, kamēr McLaren svinēja dubultuz-
varu kvalifikācijā, bet es devos uz Red 
Bull divstāvīgo ‘Energy Station’. Kāds 
zinošs līdzjutējs atgādināja, ka Red 
Bull komandā strādā latvietis - Niks 
Gulbergs, kas ir komandas pavārs. 
Red Bull darbinieki uzreiz saprata, 
ko es meklēju un pēc pāris minūtēm 
no ļoti karstās virtuves tika izvilkts 
pārsteigtais Niks, kurš arī nesmādēja 
iespēju parunāt latviski. Uztaisījām 
piemiņas foto un norunājām satikties 
starpsezonā Latvijā uz nelielu interviju, 
bet es atlikušajās dienās pusdienas 

baudīju tikai pie Red Bull.
Kas attiecascas uz komandu viesmīlības 
tepām, tad šīs saliekamās celtnes 
ir pelnījušas arhitektūras šedevra 
apzīmējumu. Vispirms jau McLaren 
trīs stāvu spoguļpils, kurā var uzkāpt 
līdz pašai augša pa spirāles veida eju. 
Elegances un izsmalcinātības ziņā 
daudz neatpaliek arī Red Bull un Ferrari 
celtnes, tomēr pats satriecošākais ir tas, 
ka šie veidojumi tiek salikti un izjaukti 
attiecīgi pirms un pēc karta posma!

Moncā Nikam bija daudz darba - Toro 
Rosso tas ir māju posms un latvietim nācās 

barot īpašos viesus, kuru netrūka

Sākot ar piektdienu galvenajā tribīnē vismaz vienu reizi dienā tika 
atritināts lielais Ferrari karogs

F1 paddoks nepārtraukti kūsā no dzīvības, bet iespaidīgās komandu 
viesmīlības celtnes rada bijības sajūtu

Jau ar piektdienu pusdienas ieturēju tikai Red Bull Energy Station, 
kur ēdiens garšoja labi, bet izskatījās ekskluzīvi

McLaren stikla pils interjers ir vēl pārsteidzošāks kā ārējais izskats - 
arī slavenību šeit nekad netrūkst



Svētdiena, 9.septembris

acīkšu dienas rīta pusē iz-
mantoju brīvo laiku, lai tuvāk 
apskatītu veco Monca ovālu 
un iejustos līdzjutēja ādā - 

apmeklēju dažas populārākās tribīnes 
un pastaigāja pa suvenīru veikaliem. 
Vecais ovāls, kurā sacīkšu mašīnas 
brauca vēl 60-tajos gados tiešām ir 
satriecošs - zinātāji nebija melojuši, 
kad ieteica to apmeklēt. Profilētajā 
ovālā augšējā trases daļa sasniedz 
gandrīz pilnīgi vertikālu stāvokli un 
uzrāpties tajā nebija tik vienkārši - 
turklāt pietiekami bīstami un tāpēc ik 
pa 50 metriem noliktie trases darbinieki 
ieteica to nedarīt. Uzkāpu tikai, lai 
veiktu pāris fotouzņēmumus, tomēr 
sajūta, iedomājoties, ka pa šo slīpumu 
traucas mašīnas ar milzīgu ātrumu, ir 
neaprakstāma. Jāpiebilst, ka augšējās 
daļas metāla barjera vietā ir stipri 
norūsējusi, tomēr betonētais segums ir 
salīdzinoši labā stāvoklī.
Kas attiecas uz labākajām sēdvietām 
Moncas trasē, tad bez starta finiša 
taisnes un pirmā līkuma tribīnes, noteikti 
ieteiktu izvēlēties sēdvietas pie Ascari 
bremzētāja, kur mašīnas maina vir-
zienus ļoti strauji un turklāt patraucas 
garām pietiekami tuvu. Kā redzējām arī 
šajā sacīkstē, tad incidenti Ascari līkumā 
arī netrūkst, tāpēc no šīm sēdvietām ir 
aizraujoši vērot pat treniņus.
Atgriežoties paddokā, iejuku līdzjutēju 
plūsmā, kas ķemmēja suvenīru 
veikaliņus un komandu atribūtikas 
stendus. Nevarēju laist garām iespēju 
iegādāties pāris suvenīrus, tomēr 
paliekošāko iespaidu atstāja vecais 
grāmatu veikaliņš - “The Liberia Au-
todromo”, kuru ieteica apmeklēt kāds 
zinošs cilvēks. Veikaliņš Moncas trases 
iekšienē atrodas jau kopš 1965.gada 
un sākotnēji pārdeva sacīkšu mašīnu 
drošības jostas un stūres, bet vēlāk 
pēc īpašiem pasūtījumiem šuva kom-
binezonus pilotiem - Nikijam Laudam, 
Grehemam Hilam, Žilam Vilnēvam un 
citiem. Deviņdesmitajos gados nācās 
pārkvalificēties uz suvenīru un grāmatu 
tirgošanu, bet tagad, ņemot vērā inter-
neta attīstību, veikala pastāvēšana ir 
apdraudēta un noteikti iesaku apmeklēt 
to, kamēr vēl ir tāda iespēja.
Pēdējā pieturvieta pirms sacīkstes 
vērošanas bija Ferrari viesmīlības ‘telts’, 
kurā preses pārstāvjiem pret parakstu 
tika izsniegta F1 tehniskā mākslinieka 
Džordžio Piolas jaunākā grāmata un, 
protams, garšīga kapučīno tasīte. 
Grāmata ar satriecoši reālistiskajiem 
tehniskajiem zīmējumiem bija lielisks 
laika kavēklis un uzziņas avots gandrīz 
trīs stundu atpakaļceļā no Milānas uz 
Rīgu.
Bija pienācis laiks galvenajam notiku-
mam - sacīkstei, kuru vēroju no vēsā 
preses centra, kur bija iespējams redzēt 
starta taisni, boksu apmeklējumus un arī 
trīs monitoros vērot notiekošo trasē un 
sekot līdz LIVE rezultātu tabulai. Lai arī 
klišeja, tomēr nebūs melots - sacīkste 
pagāja nemanot. Nemaz tik bieži pēdējā 

laikā Moncā nav aizraujošas sacīkstes, 
taču šoreiz bija patīkams pārsteigums: 
daudz apdzīšanas, interesantas 
stratēģijas, avārijas, izstāšanās un 
visai negaidīts rezultāts - ja neskaitām 
uzvarētāju.
Visi piloti pēc finiša vēl nebija 
atgriezušies no parādes apļa, kad starta 
taisnē pretim goda pjedestālam jau tika 
ritināts vaļā milzīgais Ferrari karogs. Vēl 
pēc brīža sākās nelegāli legālā trases 
masveida invāzija - darbinieki vēra vaļā 
vārtus un sargāja tikai ļoti svarīgus ob-
jektus: TV kameru būdas, komandtiltiņus 
utt. Brīdī, kad kausu par necerēto trešo 
vietu saņēma Alonso, zem pjedestāla 
jau bija atritināti divi milzīgi Ferrari karogi 
- sarkans un dzeltens.
Pjedestāla šampanietis vēl nebija 
atkorķēts, kad aizkadrā komandas jau 
sāka kravāšanās procesu un drīz vien 
paddokā kļuva ievērojami šaurāks, bet 
boksu celiņu piepildīja milzīgās komandu 
kravas mašīnas. 
Bija pagājušas gadrīz trīs stundas 
pēc finiša un šis kravāšanās process 
turpinājās pilnā sparā, bet skatītāji 
joprojām nebija pilnībā pametuši starta 
taisni un arī es devos pēdējā apstaigā 
pa boksu celiņu, kur komandu darbinieki 
tieši stūma formulas atpakaļ no FIA 
slēgtā parka. Tostarp piloti pēc preses 
konferencēm, dušas un neformālām 

sarunām pamazām pameta trasi, 
pie kuras vārtiem joprojām dežurēja 
vairāki simti līdzjutēju, kas cītīgi pētīja 
visas izbraucošās mašīnas, cerot tur 
saskatīt kādu slavenību. Itālijas GP bija 
noslēdzies, tomēr ceru, ka tagad arī 
daudzi līdzjutēji Latvijā ir atskārtuši, ka 
tas viss nav tikai 90 minūšu sacīkste 
svētdienas pēcpusdienā. Lai arī sacīkste 
ir visa kulminācija, tam visam apkārt 
ir cilvēki, emocijas, vēsture, leģendas 
un, protams, arī nauda, kompānijas, 
mārketings. Tas viss kopā veido brīžiem 
tik ļoti nesasniedzamo Formulu 1, kuras 
plīvuru kaut nedaudz centos pacelt šajā 
svētceļojumā uz Moncas trasi.

S

HRT viesmielības centrs bija paddoka galā, 
tomēr mazā komanda cenšas neatpalik

Sebastians 
Fetels  

neska-
toties uz 

izstāšanos 
uzreiz pēc 

sacīkstes 
bija smaidīgs 

un jokoja 
Kristiana 

Hornera (pa 
labi) un Hel-
muta Marko 
(ar muguru) 

kompānijā

Pēc sacīkstes 
boksu celiņā 

drūzmējās 
fūres, bet 
komandu 

darbinieki 
veda formu-

las no FIA 
slēgtā parka, 
lai gatavotu 

tās ceļam uz 
Singapūru



Īsi pēc finiša Moncas trases starta finiša taisni 
ļoti strauji piepildīja līdzjutēji un izritināja abus 
Ferrari mega karogus, kas bija redzēti jau piekt-
dien un sestdien

Vecā Moncas ovāla maģija ir satriecoša. 
Apmeklējot Moncu, iekļaujiet ovālu obligāti 
apskatāmo objektu sarakstā, citādi apzagsiet 
paši sevi
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Vitāliju Petrovu
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Ar Vitāliju Petrovu tikos Moncā 
pirms Itālijas GP, kurā krievu pilots 

finišēja 15.vietā - vienu pozīciju 
aiz komandas biedra Heiki Ko-
valainena, kurš šobrīd ir viens 

no kandidātiem uz vietu Ferrari 
komandā.
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A.P. Latvijā ir pietiekami liela interese 
par taviem startiem Formulā 1, tomēr 
šogad pāreja uz Caterham komandu 
tevi ir aizsūtījusi uz peletona beigām, 
kur Tu ne vienmēr esi pamanāms. Kā 
tu pats vērtē šo sezonu?
V.P. Principā viss izskatās normāli, lai 
gan diemžēl mēs nevaram pacīnīties 
par punktiem. Mēs pretendējam uz to, 
ko mums atļauj mašīna. Kvalifikācijā es 
nedaudz esmu aiz (Heiki) Kovalainena 
(Vitālija Petrova komandas biedrs), 
taču sacīkstēs gandrīz vienmēr esmu 

ātrāks par viņu, tāpēc arī neredzu īpašu 
pamatu satraukties. Sezona izvēršas 
vairāk vai mazāk labi.

A.P. Kā tu pats izskaidro faktu, ka 
kvalifikācijā esi aiz Kovalainena, bet 
sacīkšu režīmā spēj finišēt augstākās 
pozīcijās?
V.P. Kovalainens māk ļoti labi veikt 
vienu ātru apli - viņš to nobrauc precīzi 
un acīmredzot mašīnas novaldīšana 
viņam padodas labāk. Iespējams tam 
par iemeslu ir regulējumi vai paša pilota 
izjūtas. Savukārt man KERS ir sistēmas 
problēmas, kuras mēs cenšamies 
novērst jau visu pirmo sezonas daļu 
un droši vien turpināsim to darīt arī 
otrajā sezonas daļā. Mums ir grūti 
atbilstoši noregulēt KERS sistēmu, 
lai bremzēšanas laikā man neras-
tos problēmas un es varētu pareizā 
trajektorijā ieiet līkumā.

A.P. Tātad ieguvums no KERS 
tavā gadījumā tiek zaudēts uz 
bremzēšanas problēmu rēķina?
V.P. Daļēji. KERS ir tendence spēcīgāk 
nobremzēt mašīnu, jo sistēma barojas 
no šīs bremzēšanas enerģijas un tai ir 
jāuzlādē baterijas. Līdz ar to mašīnu 
bremzēšanas laikā sāk nēsāt un līkumā 

Kovalainens māk ļoti 
labi veikt vienu ātru apli 
- viņš to nobrauc precīzi 
un acīmredzot mašīnas 
novaldīšana viņam pa-

dodas labāk.

rodas sajūta, ka aizmugure cenšas 
kaut kur aizbēgt. Problēmas iemeslu 
mēs zinām, tāpēc uztraukuma nav un 
risinājums top.

A.P. Kā Tu pats vērtē savas 
iepriekšējās komandas Lotus un 
esošās vienības Caterham darba 
stilu?
V.P. Tās ir ļoti atšķirīgas komandas, jo 
Caterham ir ļoti jauna un krietni mazāka 
par Lotus. Taču mums notiek attīstība, 

mēs nestāvam uz vietas - nesen mēs 
pārvācāmies uz jaunu bāzi (Līfīldā, 
Oksfordšīrā, Lielbritānijā). Tagad koman-
da meklē papildus cilvēkus personālam 
un visu laiku meklē iespējas attīstībai. 
Tāpēc nevar īsti salīdzīnāt šīs abas 
komandas, jo Lotus jeb Renault Formulā 
1 ir jau 25 gadu garumā.

INTERVIJA
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A.P. Kādas ir tavas attiecības ar 
komandas bosu Toniju Fernandesu?
V.P. Lieliskas. Viņš ir super puisis vai 
pareizāk vecis (мужик). Viņš regulāri 
man jautā, ka veicas un varu jebkurā 
laikā ar viņu parunāt.

A.P. Kā Krievijā uztver Tavus 
rezultātus Formulā 1. Pērn tu biji 
uz pjedestāla Austrālijā, bet šogad 
netiec punktos - vai krievu līdzjutējs 
saprot šo situāciju?
V.P. Ir grūti, bet liela daļa jau saprot. 
Jebkuru sporta veidu nav viegli izprast, 
ja neesi tajā nopietni iedziļinājies - tas 
pats attiecas uz basketbolu, tenisu 
vai futbolu. Tikai komandas iekšienē 
mēs zinām patiesos iemelus, taču arī 
cilvēki Krievijā, kuri patiesi interesējas 

par Formulu 1, saprot situāciju. Bez 
šaubām krievu līdzjutēji vēlas punktus, 
pjedestālus un uzvaras, taču viņi saprot, 
ka esošajā situācijā to ir grūti realizēt.

A.P. Vai tevi Maskavā uz ielas pazīst? 
Vai mierīgi aiziet uz veikalu vai 
pasēdēt krogā?
V.P. Protams pazīst! Dažkārt rodas 
problēmas un cenšos uzvilkt kādu lielāku 
cepuri. Bet, ko tur var padarīt? 

A.P. Kā tu vērtē vai interese par 
Formulu 1 Krievijā ir strauji augusi 
pēdējos gados, kopš tu startē F1?
V.P. Jā, nenoliedzami ik gadu tā pieaug. 
Jāņem vērā, ka krieviem vienmēr patīk 
uzvarēt un viņi nevēlas zaudēt, taču es 
ļoti novērtēju faktu, ka viņi turpina man 
ticēt un neatmet ar roku.

A.P. Pats esi izteicies, ka vēlies palikt 
Caterham komandā, bet kā komanda 
uz to ir reaģē?
V.P. Es neteicu, ka noteikti vēlos palikt 
Caterham komandā. Es teicu, ka uz 
šodienu man ir līgums ar Caterham 
un tad jau pēc sezonas sēdīsimies pie 
galda un runāsim par to vai paliksim, vai 
iesim uz citu komandu.

A.P. Tātad tev jau ir sarunas ar citu 
komandu?
V.P. Protams. Mums ir sarunas ar 
vairākām komandām.

A.P. Vai vari atklāt, ar 
kurām?
V.P. Pagaidām nē (sme-
jas). Taču varianti ir. Viss 
atkarīgs no budžeta un vai 
būs palīdzība no Krievijas.

A.P. Tavs menedžeris Ok-
sana Kosačenko stāstīja, 
ka tieši atbalsts Krievijā 
ir mazinājis. Cik ļoti tas 
šobrīd ietekmēs tavas 
izredzes palikt F1?
V.P. Bez naudas šeit nevar 
nekādi un palīdzība ir 
vajadzīga. Katram pilotam 

ir savs sponsors, kas viņam palīdz - 
nolīgt trenerus, veikt pārlidojumus vai 
maksāt par viesnīcu. Acīmredzot arī 
Krievijā redz, ka ar Caterham iet grūti 
- komanda nav spējīga cīnīties par 
augstām vietām.

A.P. Vai tev jau ir izstrādāts plāns B, 
ja nebūs iespēja palikt Formulā 1?
V.P. Pagaidām neesmu domājis 
par citiem čempionātiem un pilnībā 
koncentrējos uz F1, kur arī vēlos startēt 
vēl vismaz pāris gadus. Bet vēlāk tad jau 
redzēsim, kas iepatiksies - iespējams 
rallijs.

A.P. Un pēdējais - grūtākais jautājums 
- kā tu domā, kurš šajā sezonā kļūs 
par čempionu?
V.P. Es domāju, ka neviens cilvēks 
Formulā 1 šobrīd nevar uz to atbildēt. 
It kā gribētos likt uz Alonso, bet jāņem 
vērā, ka šobrīd Lotus ir ļoti ātra mašīna 
un varētu likt uz Raikonenu. Tad vēl 
jāpatur prātā, ka McLaren ir izcīnījuši 
uzvaras pēdējos divos posmos. Tāpēc 
šobrīd minēšana būtu kā bakstīt ar pirk-
stu debesīs.

A.P. Tev sestdien ir dzimšanas diena. 
Apsveicu visu Latvijas līdzjutēju 
vārdā un novēlam tev izcīnīt pirmos 
punktus Caterham vēsturē!
V.P. Paldies, bet vismaz šajā sezonā to 
izdarīt būs grūti.

Sestdien pēc kvalifikācijas Moncā Vitālijs 
Petrovs svinēja savu 28.dzimšanas dienu 
un sagrieza torti

Sākot ar Itālijas GP Vitālijs Petrovs tika pie jauna 
(visās nozīmēs) sacīkšu inženiera, jo iepriekšējais 
pieredzējušais Džanluka Pizanello tika paaugstināts 
par sacīkšu galveno inženieri. Jaunais - Tims Raits 
- pagaidām tikai mācoties: arī Itālijas GP sacīkstē 
Petrovs nebija apmierināts ar boksu apmeklējumu 
stratēģiju, kas bija par iemeslu viņa zaudējumam 
Heiki Kovalainenam.

Moncā jau trešo reizi intervēju Vitāliju Petrovu - 
iepriekš mēs tikāmies divus gadus testos Barselonā.
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A.P. Vēlējos ar Tevi aprunāties jau 
pirms sezonas testos Barselonā, bet 
varbūt tieši labāk, ka esam tikušies 
tagad, jo esi uzkrājis lielāku piere-
dzi darbā Williams komandā un arī 
varbūt šobrīd ir lielāka skaidrība par 
Tavu nākotni. Latvijā vienmēr ir bijusi 
pastiprināta interese par somu piloti-
em: Rosbergu, Hakinenu, Raikonenu, 
Kovalainenu un tu esi nākamais šajā 
rindā. Sāksim no paša sākuma - kā 
tu sāki nodarboties ar kartingu un 
kāpēc?
V.B. Jāsaka, ka es sāku pat 
sagadīšanās dēļ. Kad biju piecus gadus 
vecs, mēs ar tēvu devāmies uz pilsētu 
iepirkties un redzējām reklāmu par to, 
ka tuvumā notiek kartinga sacensības 
- tas bija Somijas čempionāts. Es tur 
pavadīju visu atlikušo dienu un nevarēju 
atrauties no sacensību skatīšanās. Tas 
mani ļoti iespaidoja, jo nebiju neko tādu 
redzējis. Es pats vēlējos pamēģināt, 
taču biju par mazu. Nākamajā gadā jau 
sešu gadu vecumā es tiku pie iespējas 
izmēģināt kartingu un ar to arī saslimu 
- katru dienu lūdzos savu tēvu, lai pēc 
darba ved mani uz trasi. Drīz vien viņam 
apnika maksāt par īri un viņš nopirka 
man lietotu kartingu, ar kuru es sāku 
piedalīties arī sacensībās.

A.P. Kāds bija tavs pirmais solis for-
mulu klasēs?
V.B. 2007.gadā es pievienojos Formula 
Renault čempionātām, bet pirms tam 

Drīz vien viņam apnika 
maksāt par īri un viņš 

nopirka man lietotu 
kartingu, ar kuru es 
sāku piedalīties arī 

sacensībās

manā CV jau bija trīskārtējā Somijas 
kartinga čempiona ieraksts. Tad man 
bija iespēja iegūt arī pāris ļoti uzticamus 
sponsorus.

A.P. Sponsorus no Somijas?
V.B. Jā un turklāt viņi mani atbalsta 
joprojām. Tieši pateicoties tiem man bija 
iespēja pāriet uz F-Renault, kur man 
paveicās uzreiz uzrādīt labus rezultātus 
jau debijas gadā. Tālāk sekoja F-Renault 
Eurocup, kur es izcīnīju titulu ar Motor-
park Academy komandu.

A.P. Pastāsti, kā tu satiki Toto Volfu, 
Didjē Kotonu un Miku Hakinenu - kurš 
no viņiem trim ir tavs menedžeris un 

kurš ir treneris?
V.B. Viņi visi ir mani menedžeri. Es viņus 
satiku 2008.gadā. Vispirms es runāju 
ar Toto, kurš vēlējās kļūt par manu 
menedžeri, bet vēlāk satiku arī Miku un 
Didjē, kuri arī vēlējās kļūt par maniem 
menedžeriem. Tad viņi satikās savā 
starpā un nolēma, ka darīs to visi kopā. 
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Ar Valteri Botass vēlējos parunāt jau 
Barselonā pirms sezonas, jo nenoliedzami 
Williams rezervists šobrīd ir viens no jau-
najiem talantiem ar lielisku aizmuguri un 
nevainojamu tehnisko sagatavotību.
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Varu teikt, ka man ļoti paveicās, jo viņi 
ir lieliski cilvēki ar plašiem kontaktiem. 
Turklāt Mika bija arī mans bērnības 
dienu elks un tāpēc biju sajūsmā, kad 
viņš nolēma mani atbalstīt. Bez viņu 
palīdzības, es noteikti šobrīd nebūtu 
Williams.

A.P. Ar trīs autosporta pasaules 
smagsvariem sev aiz muguras tu 
vari justies drošs par savu nākotni 
Formulā 1.
V.B. Jā, tikai tik ilgi, kamēr pats turpināšu 
ātri braukt.

A.P. Pērn tu kļuvi par GP3 čempionu 
un loģisks solis būtu uz GP2, bet 
Tu nolēmi pilnībā nodoties Williams 
komandai un šajā sezonā piedalies 
15 Grand Prix posmu piektdienu 
treniņos. Kādi ir tavi pienākumi 
treniņu laikā - vai Tu palīdzi noregulēt 
mašīnu Bruno Sennas vajadzībām?
V.B. Viss atkarīgs no konkrētā gadījuma 
- ja mums ir jaunas detaļas, tad vispirms 
izmēģinu tās un arī daudz apļus veltu 
riepu testiem. Pēc tam arī veicu pirmos 
regulējumus Bruno mašīnai un dodu 
savus padomus un skatījumu, kā labāk 
noregulēt formulu konkrētai trasei.

A.P. Vai Bruno Senna klausās tavos 
padomos?
V.B. Jā, es domāju, ka jā.

A.P. Ja Tev jau šajā sezonā būtu 
iespēja debitēt F1 kaut uz vienu 
posmu, kā tas šobrīd ir ar Žeromu 
D’Ambrosio, kāda būtu Tava 
stratēģija? Vai tu brauktu droši, lai 
tiktu līdz finišam vai ietu uz visu 
banku un maksimāli centos izmantot 
šo iespēju?
V.B. Es domāju, ka šobrīd komandai gal-
venais ir punkti. Tam ir lielākā nozīme. 
Protams, man būtu jāizvairās no kļūdām 
un jācenšas izcīnīt maksimāli daudz 
punkti. Taču, ja es netieku līdz finišam, jo 
esmu avarējis, tad jau pirmais uzdevums 
nav izpildīts.

A.P. Ja Tu varētu izvēlēties savu 
komandas biedru uz nākamo gadu - 
vai tas būtu Bruno (Senna) vai Pas-
tors (Maldonādo)?
V.B. Tas ir sarežģīts jautājums. Viņi ir 
ļoti atšķirīgi piloti. Tiešām grūti teikt. 
Pastoram ir nedaudz vairāk pieredzes 

- nākamgad viņš sāks jau trešo gadu 
komandā, ja vien paliks. Es tiešām 
nespēju atbildēt.

A.P. Tad pāriesim pie abstraktām 
lietām. Ja Tu varētu izvēlēties ēru, 
kurā startēt Formulā 1 - tie būtu 
sešdesmitie, septiņdesmitie vai Tev 
patīk modernā F1?
V.B. Es domāju, ka tie būtu 
astoņdesmitie un deviņdesmitie gadi. 
Galvenokārt tāpēc, ka mašīnas bija ļoti 
ātras un man tas laiks vienmēr ir šķitis 
kā īstu sacīkšu ēra. Tolaik bija atļauta 
arī nedaudz lielāka kontakta cīņa un 
pilotiem lielāka brīvība trasē.

A.P. Tātad Tev vairāk patīk cīņa ar 
kontakta elementiem?
V.B. Es neteiktu, ka man patīk kontakta 
cīņa pati par sevi, bet man šķiet, ka pi-
lotiem vairāk jāļauj cīnīties savā starpā. 
Bet mūsdienās ir ļoti viegli nopelnīt sodu 
un visiem jābūt ļoti uzmanīgiem.

A.P. Vai Tavuprāt daudzie sodi šogad 
nav īsti pamatoti?
V.B. Tā es arī nevaru teikti, jo galu galā 
viss atduras pret drošības jautājumu, 
kas ir primārais, jo mēs nevēlamies, 
lai kāds gūtu smagas traumas. Nevar 
aizmirst, ka tajos astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados bija daudz vairāk 
traumu un pat nāves gadījumu.

A.P. Atgriezīsimies pie Williams. Cik 

liela ir iespēja, ka tava debija F1 būs 
ar citu komandu nevis Williams?
V.B. Šobrīd to nav iespējams pateikt. 
Domāju, ka vēl ir par agru runāt par šo 
jautājumu. Es pats noteikti ļoti vēlētos 
palikt komandā - par to man nav šaubu. 
Šis ir mans trešais gads rezerves pilota 
amatā, es pazīstu komandu un dar-
biniekus un man šeit ļoti patīk. Man 
ideālais risinājums būtu palikt Wil-
liams, taču, protams, nākamgad man ir 
jāpiedalās sacīkstēs. 

A.P. Ja vieta Williams neatrodas, kāds 
ir plāns B? Tu domā par GP2 sērijām 
vai citu komandu?
V.B. Jā, tad mums būs nopietni par to 
jādomā, jo nākamgad man noteikti ir 
jāatgriežas sacīkstēs. Viens gads bez 
sacīkstēm nav briesmīgi, bet divi jau ir 
par daudz. Šajā gadījumā mums būtu 
jāmeklē vieta citā komandā vai tiešām 
jāpāriet uz GP2 sērijām. Taču es ceru, 
ka mums nevajadzēs izmantot plānu B 
(smejas).

A.P. Kādi tev šogad plāni attiecībā 
uz Makao GP F3 sacīksti sezonas 
beigās?
V.B. Es domāju, ka tajā nepiedalīšos. 
Esmu bijis tur trīs reizes un arī ar trešo 
reizi man nepaveicās. Turklāt jau ilgāku 
laiku neesmu braucis ar F3 mašīnu un 
nebūtu viegli atgriezties, lai gan Makao 
man ļoti patīk.

A.P. Tātad rīt tu atkal ķeries pie darba 
treniņos. Lai tev veicas! Pēdējais 
jautājums - kurš būs šī gada F1 
čempions?
V.B. Ja godīgi, man nav ne mazākā 
nojausma.

A.P. Laikam jau šobrīd nevienam nav, 
bet kā tu domā, kuram ir labākas 
iespējas?
V.B. Varbūt pirms pāris posmiem es 
teiktu Fernando Alonso, taču tu redzi, cik 
ātri mainās lietas un turklāt McLaren ir 
izcīnījuši uzvaras pēdējos posmos. Es 
domāju, ka viss izšķirsies tikai Brazīlijā.

Toto Volfs 
pamazām 
pārņem 
vadību 
Williams 
komandā un 
tas vēl vairāk 
stiprina Bota-
sa pozīcijas 
pirms 
izšķirošajiem 
notikumiem 
pilotu sastāva 
izvēles laikā.

Šogsd Botass 
pacietīgi turas 
Bruno Sennas un 
Pastora Maldonādo 
ēnā, lai gan treniņos 
regulāri ir ātrāks 
un stabilāks par 
Monadonādo. 
Šobrīd Botasam ir 
viena vājā vi-
eta - jānodrošina 
papildus sponsoru 
piesaiste.



JAUNAIS TALANTS

Ar šo žurnāla numuru sāksim jaunu rubriku, kurā 
aplūkosim kādu no jaunajiem pilotiem, kuri ar 
savām spējām un izvēlēto karjeras attīstības 

virzienu jau zemākajās formulu kategorijās 
izceļas uz pārējo fona un tiek uzskatīti par 

Formula 1 līmeņa talantiem. Šoreiz uzmanības 
centrā jaunzēlandietis Mičs Evanss, šefību pār 

kuru ir uzņēmies pats Marks Vēbers.

MIČS EVANSS
“No manis gaida rezultātu...”

ogad bija viņa otrā sezona 
GP3 sērijās un viņš jau pirms 
sezonas tika uzskatīts par 
favorītu uz šī gada titulu. Tas 

ir liels atbildības slogs tikai 17 gadus 
vecam jaunietim, tomēr sezonas gaitā 
Evanss ar to tika galā lieliski un uz 
pēdējo posmu Moncā ieradās ar 41 
punkta pārsvaru kopvērtējumā.
“Protams, ir tāda sajūta, ka šogad uz 
manas muguras ir uzzīmēts mērķis un 
visi pārējie piloti cenšas pārspēt tieši 
mani,” jaunzēlandietis paziņoja intervijā 
žurnālam “Autosport”. “Man ar to nav 
problēmu, tomēr tagad man ir jāpaveic 
šis darbiņš un es esmu gatavs šim 
izaicinājumam.”
Parasti piloti intervijās, kad runa ir par 
titula cerībām vai psiholoģisko spiedi-
enu, cenšas izvairīties no tiešas atbildes 
un ieslīgst neko neizsakošā filozofēšanā. 
Evanss nav tāds un bez šaubām šo 
atklātību un tiešo runas veidu viņš ir 

Š
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aizguvis no sava skolotāja un drauga 
Marka Vēbera, kurš arī nekad nav 
izcēlies ar politkorektām runām.
“No mani tiek prasīts un sagaidīts 
daudz,” atzīst Mičs Evanss. “Arī es 
no sevis sagaidu daudz. Komanda 
man skaidri un gaiši ir pateikusi, ka 
šogad ir jābūt rezultātiem - mācību 
laiks ir pagājis. Ja es nespēšu uzrādīt 
rezultātus, tad tas būs pierādījums, ka 
man šeit nav vietas.”

Vēbera paspārnē

Marks Vēbers jaunajam jaunzēlandietim, 
kurš Eiropā debitēja pērn, ir vairāk kā 
padomdevējs-skolotājs. Pēc karjeras 
junioru kategorijās Jaunzēlandē un 
Austrālijā Mičs Evanss pērn debitēja 
GP3 čempionātā “MW Arden” komandā, 
kas daļēji pieder Markam Vēberam - 
par to liecina viņa iniciāļi komandas 
nosaukumā. Taču šis nav gadījums, kad 
lielā zvaigzne pa retam satiek savu skol-
nieku un dod kādu klišejisku padomu, jo 
Vēbers ar Evansu kopā trenējas katru 
dienu, kad “Red Bull” pilota grafiks to 
atļauj, un kopā arī atpūšas.
“Es viņu satieku regulāri,” skaidro 
Evanss. “Mēs dzīvojam blakus un 
varu viņam piezvanīt jebkurā laikā, ja 

2007.gads = 9.vieta Jaunzēlandes  
 Formula First (Formula Vee)
2008.gads = 2.vieta Jaunzēlandes 
 Formula Ford (6 uzvaras)
2009.gads = 2.vieta Austrālijas  
 Formula Ford
2010.gads = Toyota Racing Series   
 čempions (3 uzvaras)
  = 2.vieta Austrālijas F3  
 (8 uzvaras)
2011.gads = 9.vieta GP3 Series  
 (1 uzvara)
 = Toyota Racing Series 
 čempions (7 uzvaras)
2012.gads = GP3 čempions (3 uzvaras)

Mičs Evanss - CV

man rodas tāda vajadzība. Mēs kopā 
trenējamies, kad vien ir tāda iespēja, 
taču daudz laika arī kopā atpūšamies, 
vienkārši runājam vai spēlējam “Xbox”. 
Viņš man daudz ir palīdzējis atrast pa-
reizo ceļu un paņēmienus kā to pieveikt. 
Viņš man liek būt ļoti disciplinētam un 
šajā ziņā viņš pats ir ļoti labs paraugs. 
Disciplīna izpaužas daudz dažādos 
sīkumos, kas summā man liek būt 100% 
gatavam sacīkstēm un nedomāt tobrīd 
par blakuslietām.”
Ziemas laikā Evanss atgriežas 
Jaunzēlandē, bet Vēbers bija “otrpus 
dīķim” Austrālijā un abi satikās uz kopīgu 
treniņnometni janvārī. Pa vidu Ev-
anss piedalījās “Toyota Racing Series” 
čempionātā, kurā viņš iepriekš divreiz ir 
uzvarējis. Pat pēc Malaizijas GP Vēbers 
paciemojās pie Miča Jaunzēlandē, lai 
palīdzētu viņam labāk sagatavoties GP3 
sēriju sezonas sākumam. 

Pērn - kritiens no virsotnes

Pagājušā sezonā Evanss debitēja 
Eiropā GP3 sērijās un jau pēc 
piektās čempionāta sacīkstes kļuva 
par čempionāta līderi - tas notika 
dienu pēc viņa 17tās dzimšanas di-
enas. Jaunzēlandietis bija guvis uz-
varu Barselonā un neskatoties uz to, 
ka apkārt bija konkurenti ar krietni 
iespaidīgākiem CV, pēc pirmās sacīkstes 
Valensijā, kur viņš guva trešo vietu, Ev-
anss kļuva par čempionāta līderi. Tomēr 
no tā brīža viss gāja tikai uz leju.
Nākamajā posmā Silverstonā Evanss 
punktus neguva (tehniskas problēmas 
pirmajā braucienā), bet Nirburgringā 
“MW Arden” komanda palaida vējā 
iespēju startēt no pirmās pozīcijas, jo 
nepaguva laikā uzmontēt riteņus pirms 
iesildīšanās apļa. Ungārijā Evanss pats 
pieļāva iesācēja kļūdu un avarēja, līdz ar 
to pārliecība par sevi bija zudusi un arī 
cerība uz labu rezultātu kopvērtējumā 
arī.
“Es nedomāju, ka es zaudēju savu 
ātrumu,” par 2011.gada rūgto mācību 
stāsta Evanss. “Daudz lietas vienkārši 
sagāja grīstē un mums bieži neveicās. 

Rezultāts (devītā vieta čempionāta 
galējā kopvērtējumā) neparāda, uz ko 
mēs patiesībā bijām spējīgi. Es daudz 
mācījos no šīm kļūdām un neveiksmēm 
- centīšos šīs zināšanas pareizi pielietot 
šogad.”

Izšķirošais posms Moncā

Šogad uz pēdējo GP3 posmu Moncā 
Evanss ieradās kā pārliecinošs 
čempionāta līderis un vēl vairāk šo 
statusu nostiprināja pēc piektdienas 
kvalifikācijas, kurā guva uzvaru un vēl 4 
punktus savā krājkasītē. Tomēr sestdi-
enas un svētdienas sacīkstes izvērtās 
par murgu - nevienā no tām viņš līdz 
finišam netika. Pirms posma par viņa 
sīvākajiem konkurentiem tika uzskatīti 
Fēlikss da Kosta un Āro Vainio, kamēr 
Danielam Abtam bija tikai teorētiskas 
iespējas pacīnīties par titulu. Tomēr 
tieši jaunais vācietis Abts guva 37 no 40 
abās sacīkstēs kopā pieejamiem punk-
tiem un galarezultātā tikai par 2 punk-
tiem zaudēja kopvērtējumā Evansam, 
kuram nācās trases malā gaidīt otrās 
sacīkstes iznākumu un cerēt, ka kiprietis 
Tio Elinass pārspēs Abtu un tādejādi 
nodrošinās titulu jaunzēlandietim. Tā arī 
notika un vēlāk tur pat Moncas paddokā 
Mičs Evanss jau kā GP3 čempions 
saņēma 200’000 Eiro naudas balvu no 
Pirelli un šī finansu injekcija ļaus viņam 
droši skatīties uz nākamo sezonu - GP2 
sērijām.

Evanss pērn debitēja 
GP3 čempionātā “MW 
Arden” komandā, kas 
daļēji pieder Markam 

Vēberam - par to liecina 
viņa iniciāļi komandas 

nosaukumā

Marka Vēbera 
aizmugure 
nodrošināja ne 
tikai iejušanos 
Eiropas dzīves 
ritmā, bet 
arī noteikti 
palīdzēs atvērt 
durvis, kuras 
vienatnē jaunam 
jaunzēlandietim 
kustināt nebūtu 
pa spēkam.



A.P. Esmu izvēlējies šoreiz rakstīt par 
Tevi, jo prognozēju, ka Tu varētu veikt 
visu ceļu līdz Formulai 1. Tad pēc 
pāris gadiem, kad Tu debitēsi F1, es 
varēšu lepni teikt - es to jau zināju!
M.E. Lieliski, es arī ceru, ka Tev 
izrādīsies taisnība!

A.P. Sākumam pastāsti kā tu sāki un 
kāpēc?
M.E. Patiesībā tas bija neizbēgami. 
Mans tēvs un visa mana ģimene ir cieši 
saistīta ar autosportu. Tēvs ilgu laiku 
startēja rallijā Jaunzēlandē un vēlāk 
piedalījās Porsche Cup sacensībās 
arī citur pasaulē. Tā nu es sāku braukt 
ar kartingu jau trīs gadu vecumā, bet 
sacīkstēs varēju piedalīties tikai no 6 ga-
diem, jo mums ir vecuma ierobežojumi. 
Mana pirmā sacīkste bija manā 6 gadu 
dzimšanas dienā.

A.P. Kā tu satiki Marku Vēberu?
M.E. Tas bija 2009.gadā Austrālijas 
GP izcīņas laikā, kad Melburnas trasē 
paralēli notika arī Austrālijas Formula 
Ford sacīkstes, kurās es izcīnīju otro 
vietu. Toreiz man bija iespēja iepazīties 
ar Marku un 30 minūtes parunāt. Es 
domāju, ka tas arī viss. Bet vēlāk 
tajā sezonā es izcīnīju otro vietu visā 
čempionātā un pēc tam saņēmu zvanu 
no Marka, kurš piedāvājās kļūt par manu 
menedžeri - no tāda piedāvājuma es 
nespēju atteikties.

A.P. Esmu dzirdējis, ka Jūs ar Marku 
kopā trenējaties, bet vai viņš tev 
māca arī, kā jāpilotē formula?
M.E. Jā, mēs trenējamies kopā un pav-
adam ļoti daudz laika kopā, ja dzīvojam 
uz vienas ielas. Arī posmos bieži sanāk 
braukt kopā - viņš vienmēr dod pado-
mus un ļoti palīdz, tomēr nekad par 
pilotēšanu. Viņš pats ir pilots un zina, ka 
braucējam nav jāmaca kā grozīt stūre - 
to viņš pilnībā atstāj manā ziņā.

A.P. Šī tev ir izšķirošā nedēļas 
nogale un svētdien Tu varētu būt jau 
čempions (intervija notika piektdien). 
Kā tu domā, kurš no sāncenšiem ir 
Tavs nopietnākais sāncensis - Fēlikss 
da Kosta, Vainio vai Abts?
M.E. Noteikti Da Kosta un Vainio, jo 
Abtam tomēr ir ļoti liels atstatums 

kopvērtējumā, lai gan viņš strauji 
progresējis tieši pēdējos posmos. 
Tomēr es nebaidos no viņiem, jo šogad 
esmu daudz reizes abus pārspējis gan 
kvalifikācijā, gan sacīkstē.

A.P. Kāds ir Tavs mērķis uz nākamo 
sezonu - GP2 sērijas?
M.E. Tas būtu loģiskākais solis, lai gan 
vēl nekas nav skaidrs. Man vispirms 
jākļūst par čempionu un tad jānodrošina 
bužets. Čempionam izdarīt to būs 
vieglāk, jo pienākas arī Pirelli naudas 
balva, tomēr vajadzēs arī savus spon-
sorus, jo GP2 ir ļoti dārgs čempionāts.

A.P. Runājot par sponsoriem, var tavi 
atbalstītāji nāk no Eiropas, vai tomēr 
no Austrālijas un Jaunzēlandes?
M.E. Mans galvenais atbalstītājs ir 
Giltrap Group un tā ir Jaunzēlandes 
kompānija, kas mani atbalsta jau kopš 
paša sākuma. Bez viņiem es šeit 
nebūtu. Viņi apsolījuši mani atbalstīt arī 
turpmāk. Vēl ir citi mazāki sponsori no 
Austrālijas un arī Marks palīdz.

A.P. Tagad nedaudz pafantazēsim. Ja 
tu varētu izvēlēties, ar kādu komandu 
debitēt Formulā 1, kura tā būtu?
M.E. O, tas ir labs jautājums - ļoti 
patīkami par to pafantazēt (smejas). 
Es teiktu viena varētu būt Red Bull, 
jo tā šobrīs ir viena no spēcīgākajām 
un progresīvi domājošām komandām. 
Noteikti vēlētos arī McLaren, jo 
to dibināja jaunzēlandietis Brūss 
Maklārens, turklāt tā ir britu vienība un 
man būtu viegli tur iejusties. Protams, arī 
Ferrari - tā tomēr ir milzīga vēsture un 
gods. Šīs trīs būtu pirmā izvēle, lai gan 
pašam man nav mīļākās komandas F1 - 
man patīk visas.

A.P. Tagad par pilotiem - kuru tu 
vēlētos kā savu komandas biedru no 
esošajiem F1 pilotiem savā debijas 
gadā?
M.E. Marks, protams, pirmais nāk prātā 
- es domāju, ka mēs lieliski sadzīvotu arī 
vienā komandā un viņš man palīdzētu 
maksimāli ātri adaptēties. Izvēlētos 
arī Šūmaheru un Alonso, jo tad varētu 
mācīties no viņu pieredzes, bet ja izdo-
tos pārspēt, tad uzreiz iegūtu sev labu 
reputāciju.

A.P. Visubeidzot - kurš būs šīs sezo-
nas F1 čempions?
M.E. … (ilga pauze)

A.P. Jā, šādu sejas izteiksmi rāda visi 
piloti, kuriem to jautāju.
M.E. Man nav ne mazākās nojausmas, 
bet noteikti favorīti ir Alonso un abi Red 
Bull piloti - Fetels un Marks. Man jau 
gribētos, lai tas ir Marks, tomēr būs ļoti 
grūti.

A.P. Paldies par interviju un ceru, ka 
jau parīt tu būsi GP3 čempions!
M.E. Jā, es arī gribu pabeigt šo sezonu 
ar šampanieti.

minūtes ar

Miču
Evansu

5

Sarunā 17 gadus jaunais Kiwi bija atvērts 
un patīkams - slava vēl nav viņu samaitājusi
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10 fakti par F1
Lietas, kuru nezināšana netraucēs baudīt Formula 1 sacīkstes, bet izpratne par tām noteikti palīdzēs

Pirmo 
reizi ugunsdrošais 

kombinezons F1 tika 
lietots 1979.gadā un to 

uzvilka Nikijs Lauda, kurš 
trīs gadus iepierkš smagi 

cieta avārijas izraisītā 
ugunsgrēkā. Atkarībā no 

pilotu pieraduma un 
ērtības, rokturu vietas 

labākai saķerei uz stūres 
tiek apšūtas ar zamšādu 

vai veidotas no īpaša 
gumijas materiāla.

Drošības 
noteikumi paredz, ka 

darbība trasē var notikt 
tikai tad, ja gaisā no trases 
lidlaukuma var pacelties 

glābšanas helikopters. Vēl 
vienam rezerves helikop-

terim ir jābūt ārpus 
trases robežām.

Aerodinamiskā 
pretestība Formula 

1 mašīnām ir tik liela, ka 
pie ātruma 280 km/h efekts 

no akcelerācijas pedāļa 
atlaišanas ir pielīdzināms 

maksimālam bremzēšanas 
efektam ar ielas 

automobīli.

Viena Pirelli 
priekšējā riepa sver 
10 kilogramus, bet 

KERS sistēmas vidējais 
svars 2012.gadā ir 

aptuveni 35 kg.

F1 komandas 
aprīkojuma smagā 

automašīna jeb treil-
eris maksā aptuveni 2 
miljonus latus, bet tās 

pārkrāsošana ap 60 
tūkstošiem.

Mūsdienās 
Formula 1 mašīna 

sastāv no aptubeni 3200 
detaļām un ir vajadzīgas 
90’000 darba stundas šo 
detaļu rasēšanai un vēl 
ap 200’000 stundas to 

izstrādei.

Vidēji katras 
Grand Prix sacīkstes 
laikā pilotam ir 2500 

reizes jāpārslēdz 
pārnesumi. Tas tiek 
darīts ar ‘lāpstiņām’ 

aiz stūres.

Māņticības dēļ 
numurs 13 F1 netiek 

piešķirts nevienam no 
pilotiem kopš 1926.gada, kad 

startējot ar šo numuru bojā gāja 
Džulio Masetti. F1 vēsturē tikai 2 pi-
loti pēc savas iniciatīvas ir startējuši 
ar numuru 13: meksikānis Moises 

Solana 1963.gadā un britu 
autosportiste Divina Galika 

1976.gadā - abi palika 
neskarti.

Formula 1 
mašīnas bremzes ir 
tik brutāli efektīvas, 
ka izspiež asaras no 
pilotu acīm. Tiešā 

nozīmē.
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Olimpiāde un Formula 1
Lai arī laikā, kad risinājās Vasaras Olimpiskās 
spēles Londonā Formula 1 čempionātā bija 
tradicionālais vasaras pārtraukums, šiem abi-
em Pasaules mēroga sporta pasākumiem ir pi-
etiekami daudz kopīga: vismaz astoņi bijušie 
F1 piloti ir piedalījušies arī Olimpiskajās spēlēs. 
Turklāt šogad Londonas Paraolimpiskās 
spēlēs piedalījās un triumfēja Alekss Zanardi 
- motoru sporta leģenda. Tomēr vai jebkad 
motoru sportam būs vieta starp Olimpiska-
jiem sporta veidiem?

Motoru sporta disciplīna Olimpiskās spēlēs?

Olimpiskā čempionu sacīkste

otoru sporta disciplīna nekad 
nav bijusi Olimisko spēļu 
sastāvdaļa, lai gan nav ieme-

sla, lai šāds precedents nevarētu notikt 
jau tuvākajā nākotnē. Taisnības labad 
jāsaka, ka 1900.gadā Olimpiādes sakarā 
Parīzes pievārtē notika arī vairākas 
autosacīkstes, bet 1936.gadā notika pat 
Olipiskais rallija posms, lai gan neviens no 
šiem pasākumiem nebija ietverts oficiālajā 

Olipmiādes programmā.
Nasers AlAtija, kurš ir ne tikai 2011.gada 
Dakaras rallijreida uzvarētājs un WRC 
čempionāta dalībnieks, bet arī Londonas 
Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs 
“māla baložu” jeb, moderni runājot, sport-
inga šķīvīšu šaušanā, uzskata, ka motoru 
sportam ir vieta starp Olimpiskajiem sporta 
veidiem.
“Es ļoti vēlētos redzēt motoru sporta 
disciplīnu Olimpiādē,” atzina katarietis. 
“Organizatori varētu izveidot speciālo 
ātrumposmu stadiona ietvaros un tas būtu 
aizraujošs šovs.”
Piemēri nav tālu jāmeklē - tehniskais 
izpildījums var tikt aizgūts no “Race of 
Champions” organizatoriem, kuri uzcēla 
paralēlo sacīkšu trasi Pekinas, Disilder-
fas stadionos un pat Vemblija stadionā 
Londonā. Tostarp nāciju iedalījums pa 
komandām var tikt paņemts no nesen 
paputējušām A1GP sērijām. Nenoliedza-
mi pie šāda risinājuma tiktu izmantotas 
vienādas specifikācijas mašīnas un visu 

izšķirtu pilotu meistarība.
Tomēr, lai par to varētu sākt sapņot, mo-
toru sportam ir jābūt atzītam par Olimpisko 
sporta veidu un tas nebūs viegls uzdevums. 
Šobrīd SOK ir paziņojusi, ka maksimālais 
atzīto sporta viedu skaits nepārsniegs 28, 
bet reāli šobrīd ir atzīti 26 veidi. Teorētiski 
motoru sportam nav šķēršļu un turklāt 
pavisam nesen SOK oficiāli atzina FIA, 
tomēr SOK prezidents Žaks Roge, kurš 
klātienē apmeklēja Lielbritānijas GP, šādu 
scenāriju pilnībā noliedza.

Nasers AlAtija Kataras Olimpiskās komandas 
sastāvā spiedalījās Londonas Olimpiādē

Tehniskais izpildījums 
var tikt aizgūts no 

“Race of Champions” 
organizatoriem...

“Olimpiskās spēles ir atlētu un sportistu, 
nevis aprīkojuma sāncensība,” paziņoja 
Roge, kurš jau nākamajā gadā atkāpsies 
no sava amata. “Lai gan man ir liela cieņa 
pret motoru sportu, tas netiks iekļauts 
Olimpiskajā programmā.”

M
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Spāņu bobsleists Dāma gāž kalnus Zanardi varoņdarbs

Džekijs Stjuarts varēja nekļūt par F1 pilotu
Trīskārtējās Formula 1 čempiona Sera Džekija Stjuarta karjera varēja iegrozīties 
pavisam citādi, ja pirms 1960.gada Romas Olipiskajām spēlēm viņš būtu piepildījis 
savu sapni un iekļuvis britu vienībā sportinga šķīvīšu  šaušanā. 21 gada vecumā vēl 
Stjuarts bija viens no četriem sportistiem, kas izšķirošajās sacensībās pretendēja uz 
divām vietām olimpiskajā vienībā.
“No 200 šāvieniem es zaudēju ar vienu kļūdu un tas bija izšķiroši,” atceras Stjuarts 
savā autobiogrāfijā “Winning ir not enough”. “Esmu drošs, ka tas bija lielākais 
sarūgtinājums manā sportista karjerā.”
Neskatoties uz šo neveiksmi, Stjuarts uzvarēja lielāko daļu šaušanas turnīru 
Lielbritānijā tajā laikā un tikai pēc tam jau 22 gadu vecumā pievērsās autosportam, 
kas vēlāk viņu aizveda līdz Formula 1 virsotnēm.

Pats ‘svaigākais’ no Formula 1 pilo-
tiem olimpiešiem ir Alekss Zanardi, kurš 
piedalījās Londonas Paraolimpiskajās 
spēlēs un septembra sākumā izcīnīja di-
vas Olimpiskās zelta medaļas H2 rokas-
riteņu kategorijā. Turklāt šie braucieni 
notika Brendshečas sacīkšu trasē - ļoti 
atbilstoša vieta bijušā autosportista tri-
umfam. Tas vēlreiz apliecina autospor-
tistu fizisko sagatavotības līmeni un 
psiholoģisko stingrību. Turklāt Zanardi 
pēc šī panākuma ir apņēmības pilns at-
griezties arī autosportā, domājot par DTM 
čempionātu vai pat Indy500 sacīksti.
Zanardi, kurš 1997. un 1998.gadā 
kļuva par ChampCar čempionu, For-
mula 1 aizvadīja četras sezonas di-
vos piegājienos, tomēr bija tālu no 
panākumiem - itālietis izcīnīja tikai vienu 
punktu “Lotus” sastāvā 1993.gadā. Arī 
atgriešanās Formulā 1 “Williams” sastāvā 
jau divkārtēja ChampCar čempiona 
statusā nesa tikai sarūgtinājumu un Sers 
Frenks Viljamss izmaksāja Zanardi 4 
miljonus ASV dolāru par priekšlaicīgu 
līguma pārtraukšanu.
2000. un 2001.gadā sekoja atgriešanās 
nu jau pārdēvētajā CART čempionātā un 
arī gandrīz traģiskā avārija Lauzicringā, 
kur Zanardi zaudēja abas kājas. Kopš tā 
laika Aleksandro Zanardi cīņasspars ir ti-
kai pieaudzis un viņš atgriezās autosportā 
un guva uzvaras visaugstākajā līmenī - 
WTCC čempionātā triumfējot 4 sacīkstēs 
ar rokas vadības BMW 320si automobīli.
2009.gada beigās Zanardi paziņoja par 
savas karjeras beigšanu un nekavējoties 
pievērsās jaunam sporta veidam - ro-
kas vadības riteņbraukšanai (nejaukt 
ar ratiņkrēslu sacensībām). Jau 2007.
gadā Zanardi bija ceturtais attiecīgajā 
kategorijā Ņujorkas maratonā, bet vēlāk 
uzvarēja Venēcijas un Romas maratona 
sacensībās. 2011.gadā Zanardi beidzot 
iekaroja arī Ņujorku, uzvarot prestižo 
sacīksti un vēlāk viņš tika apstiprināts 
Itālijas Paraolimpiskās vienības sastāvā, 
kur drīz vien kļuva par izteiktu līderi.

Veiksmīgākais Formula 1 pilots, kas 
piedalījies arī Olimpiskās spēlēs ir spānis 
Marķīzs Alfonso de Portago - miljonārs 
un pleibojs, kas izmēģināja spējas daud-
zos sporta veidos, tomēr tieši autosportā 
uzrādīja vislabākos rezultātus. Spānis 
“Ferrari” sastāvā piedalījās piecos F1 
čempionāta posmos un labākais viņa 
sasniegums bija 1956.gada Lielbritānijas 
GP, kad Portago dalīja trešo vietu ar savu 
komandas biedru Pīteru Kolinsu, kura 
formulai bija radušās problēmas ar eļļas 
spiedienu.

Tomēr vēl pirms tam Alfonso de Por-
tago piedalījās 1956.gada Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs bobsleja sacensībās 
Šveicē. Spānis bija veicis tikai pāris 
treniņus ar bobsleju, kad nolēma 
iegādāties 1000 dolāru vērto bobu un 
piedalīties Olimpiādē. Portago no Ma-
drides izsauca vairākus radiniekus un šie 
nepieredzējušie sportisti izcīnīja lieliskus 
panākumus - divnieku ekipāžās spānis 
palika ceturtais (tikai 0,16s aiz trešās vie-
tas), bet četriniekos ieņēma devīto vietu.
Iespejams Alfonso de Portago būtu sas-
niedzis vēl augstākas virsotnes, tomēr jau 
nākamajā gadā viņš gāja bojā slavenajā 
Mille Miglia sacīkstē. Toreiz negadījumā 
gāja bojā arī spāņa līdzbraucējs un vēl 
desmit skatītāji, no kuriem pieci bija bērni. 
Tā bija traģēdija, no kuras Mille Miglia tā 
arī nespēja atkopties.

Divina Galika savu sportistes karjeru 
sāka kā kalnu slēpotāja un piedalījās 
trīs Olimpiskajās spēlēs (1964.gadā 
Insbrukā, 1968.gadā Grenoblē, 1972.
gadā Saporo) un turklāt pēdējās divās 
nesa britu dāmu slēpotāju komandas 
kapteines apsēju. 1968.gada Olimpiādē 
Grenoblē Galika finišēja astotajā vietā 
milzu slalomā, bet Saporo bija septītajā 
vietā. Tomēr slavenību šovs un sacīkste 
Autlonparka trasē pagrieza Divinas Ga-
likas karjeru citā virzienā. 

Pēc sagatavošanās posma ar kartin-
giem un Formulu 2, Galika tika pieteikta 
Lielbritānijas GP izcīņai. Viņa ne tikai 
kļuva par vienu no retajām sievietēm, 
kas piedalījušās F1 GP posmos, bet arī 
nenobijās savā debijā izmantot 13.nu-
muru. Tas gan nenesa veiksmi - britu 
sportiste nespēja pārvarēt kvalifikāciju 
un sacīkstē nestartēja. Divus gadus 
vēlāk viņa mēģināja vēlreiz ar “Hesketh” 
komandu, kura tobrīd bija tuvu savai 
izjukšanai. Ar konkurēt nespējīgo formulu 
Galika Danika atkal nespēja kvalificēties. 
Pats brīnumainākais ir tas, ka Galika at-
kal atgriezās Olipiskās spēlēs 1992.gadā 
Albervillā un piedalījās demonstrācijas 
braucienos ar slēpēm uz ātrumu - jaunā 
disciplīna pēc vēlākas traģēdijas tā arī 
netika ieviesta. 
Tomēr Galika uz slēpēm sasniedza 200 
km/h lielu ātrumu, kas ar F1 mašīnu šķiet 
pilnīgi pieņemami, tomēr uz spēlēm visai 
iespaidīgi.



Jaunie dzineji-

2014.gads. Formulā 1 tas būs jaunas ēras sākums. Bez pārspīlējumiem.

Esošie dzinēju noteikumi, kas Formulā 1 ir 
spēkā jau no 2007.gada un ‘iesaldēšanas’ 
rezultātā liedza attīstību dzinēju lauciņā, tiks 
saplēsti        pirms 2014.gada sezonas, jo 
vietā nāks jauns motoru formāts - 1.6 litru V6 
turbomotori.

SKAŅA

irmās un lielākās bažas brīdī, kad tikai 
oficiāli apstiprināts jaunais dzinēju formāts, 
bija par skaņu. Kāda izklausīsies For-

mula 1 pēc diviem gadiem? Vai V6 motoru ‘sīkoņa’ 
salīdzinājumā ar V8 nebūs tik nožēlojama, ka 
aizbaidīs skatītājus no trasēm? Vai būs vērts maksāt 
par F1 skatīšanos klātienē, ja dzinēju skaņa vairs 
neliks uzmesties zosādai? Ar šādiem jautājumiem 
tikai baidīti F1 līdzjutēji no Grand Prix organizatoru 
un trašu īpašnieku puses, tomēr bažām nav pamata 
- skaņa būs lieliska un ažiotāža vairāk sacelta dēļ 
aizkulišu cīņām par naudu un varu Formulā 1.
Meklējot skaņas analoģijas, dziļi nav jārok - V6 turbo 
dzinēji valdīja Formulā 1 80tajos gados. Paklausie-
ties kaut vai Airtona Sennas McLaren MP4/4 1988.
gada formulas Honda V6 turbo dzinēja skaņu un 
atminēsities to laiku nedaudz aizsmakušo un parupjo 
motoru skaņu. Protams, tas ir pavisam kas cits, ja 
salīdzinām ar mums pierasto spiedzošo skaņu, tomēr 
tas jau ir gaumes un pieraduma jautājums. Turklāt 
jāņem vērā, ka jaunie dzinēji strādās pie 15’000 
apgriezieniem minūtē, kas ir par aptuveni 1’800 
apgriezieniem vairāk nekā Sennas Honda dzinējs 
un tādēļ tonis būs nedaudz augstāks, tomēr jebkurā 
gadījumā zemāks nekā šobrīd. Bet vai tādēļ sliktāks? 
Nē!

Paklausieties Airtona Sennas 
McLaren MP4/4 1988.gada 
formulas Honda V6 turbo 
dzinēja skaņu un atminēsities 
to laiku nedaudz aizsmakušo 
un parupjo motoru skaņu

P
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JAUDA

Gatavojot jaunos noteikumus, liela 
uzmanība tika pievērsta resursu 
taupīšanai un tādēļ tika nolemts, ka de-
gvielas ierobežojums uz vienu sacīksti 
būs 100kg, kamēr šobrīd V8 sacīkstes 
laikā aprij 150-160kg degvielas. Kopā 
ar degvielas padeves ierobežojumiem 
tādejādi samazināsies arī dzinēju 
jauda un esošo 770 zirgspēku vietā 
jaunie motori būs spējīgi uz aptuveni 
520 zirgspēku jaudu. Tomēr deficītu 
ar uzviju kompensēs KERS un turbo 
tehnoloģijas.

NAUDA

Nākamais jautājums ir - vai Formula 1 
var atļauties šo pāreju? Uz šo jautājumu 
nav vienozīmīgas atbildes, jo nav 
izslēgts scenārijs, kad dzinēju noteikumu 
maiņa nesīs aiz sevis komandu skaita 
samazināšanos. Jaunās formulas mo-
torus 2014.gadam ir sākuši gatavot trīs 
no esošajiem četriem motoru ražotājiem: 
Ferrari, Mercedes un Renault, kuri 
šajā procesā jau ir iztērējuši ap pusmil-
jardu Eiro. Vai komandas, kuras būs 
šo ražotāju klienti, varēs atļauties 
iegādāties šos motorus?
Sākotnējā cena par dzinēju piegādi 
vienai sezonai no ražotāju puses tika 
nosprausta 20 miljonu Eiro reģionā, 
tomēr sadarbībā ar FIA pastāv plāns 
pakāpeniski samazināt šo cenu līdz 
12 miljoniem uz piekto jaunās dzinēju 
formulas pastāvēšanas gadu. 20 miljoni 
par dzinējiem ir ļoti augsta summa šī 
brīža mazajām komandām, lai gan tas ir 
iespējami mazāk nekā pirms 10 gad-
iem, ja vien šim salīdzinājumam vispār 
ir nozīme, jo toreiz arī ekonomiskā 
situācija pausaulē bija krietni veselīgāka.
Mazās komandas kā Marussia vai 
HRT Formulā 1 ienāca pateicoties 
Maksa Moslija 40 miljonu/sezonā bužeta 
plānam, kurš tā arī netika realizēts. Vai 
šīs komandas būs spējīgas maksāt par 
dzinējiem 20 miljonus sezonā un vai 
tās vispār vēl pastāvēs ap 2019.gadu, 
kad sekos plānotais dzinēju izmaksu 
samazinājums?

RAŽOTĀJI

Mercedes motoru sporta nodaļas 
boss Norberts Haugs visai pārliecinoši 
prognozēja, ka 2014.gadā jaunās 
formulas dzinējus piedāvās tikai trīs jau 
iepriekš nosauktie ražotāji. Cosworth 
kā privātā kompānija nespēj panest 
tik lielu finansiālu nastu, kas vajadzīgs 
jaunā dzinēja attīstībai. Vienīgā iespēja 
ir ‘pārdoties’ kādam F1 popularitāti 
alkstošam autoražotājam, zem kura 
izkārtnes un ar kura naudu sākt jaunā 
dzinēja attīstīšanu. Pagaidām ‘bagātais 
tēvocis’ nav parādījies un vienīgā 
iespēja, pie kuras mēs 2014.gadā 
redzēsim arī Cosworth motorus, ir, ja FIA 
izstrādās īpašus pārejas noteikumus, 
pie kuriem varēs izmantot arī tehniski 
‘apgraizītus’ esošos V8 dzinējus. 
Protams, pastāv arī iespēja, ka jaunā 
un ‘zaļākā’ F1 dzinēju formula uzrunās 
citus ražotājus un piemēram Toyota 
nolems atgriezties F1. Lai gan reālistiski 
domājot, drīzāk mēs redzēsim komandu 
skaita sarukšanu un nīkuļojošo komandu 
izmiršanu jaunajā dzinēju ērā nekā 
ienākam Formulā 1 trīspadsmito (un 
pēdējo iespējamo) komandu. Tas gan 
nemaz nav tik slikti kā izklausās un tieši 
no finansiālā viedokļa, jo mazāk koman-
du nozīmē mazāk mutes, kuras jābaro 
no kopējā katla un līdz ar to atlikušās 
vienības tiek pie lielāka kumosa. Arī 
dzinēju ražotājiem ir jāapgādā mazāk 
komandas un līdz ar to samazinās viņu 
izmaksas un cena par dzinēju piegādi.

P.U.R.E.

Pēc jauno dzinēju formulas apstiprināšanas parādījās pavisam jauns projekts, 
aiz kura stāvēja Kreigs Poloks - cilvēks, kas labāk pazīstams kā bijušais Žaka 
Vilnēva menedžeris un BAR komandas vadītājs. P.U.R.E. (Propulsion Univer-
selle et Recuperation d’Energie) projekts sākotnēji izmantoja bijušā F1 dzinēju 
ražotāja Mecachrome fabriku, bet vēlāk pārcēlās uz Toyota Motorsport fabrikas 
telpām Ķelnē. Sākotnēji par joku uzskatītais projekts, kuru finansēja privāti inves-
tori, pamazām uzņēma apgriezienus un pēc Žila Simona (bijušais Ferrari dzinēju 
inženieris un FIA tehniskais eksperts) nolīgšanas tehniskā direktora amatā ieguva 
ticamības momentu. Tomēr laikam ejot P.U.R.E. nespēja vienoties ar kādu no 
komandām par dzinēju piegādes līgumu uz 2014.gadu un šī gada augustā Kreigs 
Poloks paziņoja, ka projekts uz laiku iesaldēts finansu plūsmas problēmu dēļ.

Turbo piedziņa tiks darbināta ar elektrību 
nevis ar izplūdes gāzu kustību, lai 
saglabātu intensiāti arī laikā, kad netiek 
spiests akcelerācijas pedālis. Arī KERS 
(kinētiskās enerģijas reģenerācijas 
sistēma) 2014.gadā būs ievērojami 
jaudīgāks kā šobrīd. Šobrīd piloti var iz-
mantot 400KJ enerģijas ar jaudu 60KW, 
bet 2014.gadā varēs izmantot 10 reizes 
vairāk uzkrātās bremžu enerģijas - 4MJ 
aplī ar divas reizes lielāku jaudu - 120 
KW. Tas nozīmē, ka šīm sistēmām būs 
proporcionāli krietni lielāka nozīme 
kopējā jaudas nodrošināšanā un nebūs 
iespēja veiksmīgi startēt ar bojātu KERS 
sistēmu, kā to šogad un jo īpaši pērn 
atļāvās Red Bull komanda. Ja tagad 
KERS sistēma aplī dod vidēji 0,3-0,5 
sekundes, tad 2014.gadā problēmas ar 
KERS pilotam maksās ap 3 sekundēm 
aplī! Turklāt sākotnēji starp dzinēju 
ražotājiem varētu būt visai ievērojamas 
snieguma un jaudas rādītāju atšķirības 
un pirmo sezonu vai divas tiks atļauti 
uzlabojumi pirms atkal notiks noteikumu 
‘iesaldēšana’.

Ja tagad KERS 
sistēma aplī dod 

vidēji 0,3-0,5 
sekundes, tad 2014.
gadā problēmas ar 

KERS pilotam maksās 
ap 3 sekundēm aplī!



SIDS VOTKINSS  
(1928-2012)

Šā gada 12. septembrī mūžībā aizgāja viens no svarīgākajiem cilvēkiem Formula 1 
vēsturē. Sids Votkinss sava mūža 84 gados motoru sporta drošības uzlabošanā un 

sportistu glābšanā paveica vairāk nekā jebkurš cits.

E
nciklopēdijā par profesoru 
Sidu varēsiet izlasīt sekojošo. 
Ēriks Sidnijs Votkinss (dzi-
mis 1928. gadā) bija pa-

saulslavens angļu neiroķirurgs, kurš 
26 gadus darbojās kā FIA Formula 1 
čempionāta drošības un medicīnas 
jautājumu pārstāvis, bija trasē 
dežurējošās mediķu komandas galva 
un tradicionāli pirmais cilvēks, kurš pie 
pilotiem ieradās pēc avārijām. Viņš 
izglābis dzīvības tādiem slaveniem 
braucējiem kā Gerhards Bergers, Mika 
Hakinens, Rubenss Barikello un citi.
Taču darbs, ko paveica šis cilvēks, 
un ieguldījums, ko viņš sniedza, nav 
aprakstāms dažos teikumos vien.

Letālais sports

1956. gadā Liverpūlē ieguvis medicīnas 
doktora grādu, Sids vispirms vairākus 
gadus darbojās Karaliskās armijas 
uzdevumā, vēlāk gandrīz dekādi 
dzīvoja un strādāja ASV, visus šos 
gadus ik pa brīdim darbojoties  

Džensons Batons:  
“Dusi mierā, Sid.  

Motoru sports bez te-
vis šodien nebūtu tāds 
kāds tas ir. Paldies par 

visu, ko esi  
devis. Braucēji ir tev 

pateicīgi.”
Autors: Juris Dargēvičs
Twitter: @Nordspeed
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autosporta lauciņā - dzimtenē 
piestrādājot Brendshečas un Silver-
stonas trasēs, bet pēc došanās uz 
Ameriku - arī Votkinsglenā, netālu 
no Ņujorkas. Viņš pats savā dzīvē 
aizvadīja tikai vienu autosacīksti, kad 
1955. gadā Rietumāfrikas rallijā jau 
pēc pirmā ātrumposma izstājās, taču 
dziļi ierakstīt savu vārdu motoru sporta 
vēsturē Votkinss prata citādi.
1978. gadā profesors satikās ar Berniju 
Eklstonu, tolaik vēl F1 konstruktoru 
apvienības (FOTA) izpilddirektoru, kurš 
par 35 tūkstošiem ASV dolāru gadā 
uzaicināja Votkinsu kļūt par čempionāta 
sacīkšu ārstu. Tolaik šis bija letāls un 
ārkārtīgi bīstams sporta veids, kas teju 
ik gadu prasīja kāda pilota dzīvību. Pēc 
Votkinsa nolīgšanas nāves gadījumu 
skaits Formulā 1 nenoliedzami sāka 
sarukt un tieši viņš uzskatāms par 
galveno cilvēku, kurš šo sporta veidu 
padarīja par relatīvi drošu.
Jau drīz pēc darba uzsākšanas Vot-
kinss saskārās ar nepatīkamāko - 
sacensībās Moncā jau pirmajā aplī 
nāvējošus ievainojumus guva slavenais 
Ronijs Pētersons. Haoss, kas radās 
pēc negadījuma, liedza Votkinsam 
nekavējoties piekļūt notikuma vietai - 
pagāja 18 minūtes līdz ārstu brigāde 
nokļuva līdz mērķim. Nākamajā dienā 
slimnīcā Pētersons nomira. Uzreiz pēc 
tam Votkins no Eklstona pieprasīja 
ieviest īpašu medicīnas auto, līdzi 
braucošu anesteziologu, medicīnas 
helikopteru un citu aprīkojumu. Tas viss 
tika sagādāts jau uz nākamo posmu 
ASV un iezīmēja pirmās lielās Votkinsa 
veiktās pārmaiņas autosporta drošības 
jomā.
1982. gadā notika vēl viena traģēdija, 
kad Beļģijas GP izcīņas kvalifikācijā 

smagi avarēja 
Žils Vilnēvs. Ārsti 
turēja sportistu 
pie dzīvības, taču 
slimnīcā, pēc 
konsultēšanās ar 
cietušā sievu, tika 
nolemts mākslīgo 
elpināšanu 
apturēt, un 
Vilnēva dzīvība 
izdzisa. 
Šis gads izrādījās 
nežēlīgs, jo 
Kanādā nācās 
samierināties 
arī ar jaunā 
Rikardo Paletti 
bojāeju. Jau pēc 
Pētersona nāves 
tika pieņemts 
lēmums, ka pēc 
starta mediķu au-
tomobilim jābrauc 
aiz pilotiem, tādā 
veidā nodrošinot 
maksimāli ātru 
piekļuvi avārijas 
vietai. Rezultātā 
Votkinss pie Kolet-
ti mašīnas ieradās 

jau 16 sekundes pēc avārijas, taču vēl 
netika paspēts sniegt pirmo palīdzību, 
kad sacīkšu spēkrats saplīsušās deg-
vielas tvertnes dēļ uzliesmoja. Votkinss 
nodzēsa liesmas, dzīvības glābšanas 
procesā nebaidoties novilkt cimdus, 
taču pa to laiku viņa apavi jau bija 
izkusuši... Tika atdoti visi spēki, taču 
Koletti glābt neizdevās.

Traģēdijas atgriežas

Uz vairāk kā desmitgadi F1 sacīkstēs 
iestājās miers no letālām avārijām. 
Arvien pieaugošās drošības prasības, 
kā arī Votkinsa vadītās ārstu komandas 
darbs trasē bija sekmīgs. Līdz 1994. 
gada Sanmarīno GP nedēļas nogalē 
notika uzreiz vairāki negadījumi. Jau 
kvalifikācijā smagi cieta Rubenss 
Barikello, bet pēc ietriekšanās sienā ar 
314 km/h lielu ātrumu uz vietas nositās 
Ronalds Racenbergers. Taču svētdien 
tieši viņa acu priekšā mira paša labs 
draugs un vispasaules autosporta 
zvaigzne Airtons Senna. Votkinss pēc 
brazīlieša izlidošanas no trases ieradās 
klāt pirmais, taču cerību nebija - galvas 
ievainojums bija pārāk smags un ārsta 
klātbūtnē Senna izdvesa pēdējo elpas 
vilcienu. Vēlāk Sids apgalvoja, ka jau 
pirms starta jutis ko nelāgu, to atklājot 
arī sarunā ar Sennu un aicinot brazīlieti 
beigt piedalīties sacīkstēs... Nav šaubu, 
ka šis viņam bija kaut kas vairāk par 
vienkārši algotu darbu.
Tas ir pēdējais reģistrētais nāves 
gadījums Formula 1 sacīkstēs, 
taču būtu grūti šo faktu nosaukt par 
sagadīšanos, pat neskatoties uz to, 
ka autosports pilnīgi drošs nebūs 
nekad. Uzreiz pēc traģēdijas ar Sennu 
tika nodibināta FIA drošības ekspertu 

Sids Votkinss pirms traģēdijas sarunā 
ar Bruno Sennu: “Ko vēl tev vajag? 
Tev pieder trīs tituli un tu pavisam 

noteikti esi ātrākais pilots. Beidz šo 
nodarbi un labāk kopā dodamies 

makšķerēt!”

konsultatīvā komiteja, Votkinsam 
kļūstot par tās priekšsēdi. Vēlāk tā 
pārtapa par FIA motoru sporta drošības 
institūtu.

Hakinena un Šūmahera dueļu varēja 
nebūt

Daudzi vēl atceras laikus, kad Mi-
haela Šūmahera sīvākais sāncensis 
trasē bija Mika Hakinens. Taču šī 
fantastiskā lappuse F1 vēsturē varētu 
izpalikt, ja ne Votkinsa veikums 1995. 
gada Austrālijas GP kvalifikācijā, 
kad tika izglābta Hakinena dzīvība. 
Kvalifikācijas braucienos tobrīd vēl jau-
nais somu sportists plīsušas riepas dēļ 
smagi avarēja. Pirmie ārsti pie cietušā 
atbrauca jau pēc 15 sekundēm, bet 
Votkinss uzreiz pēc viņiem. Tieši viņš 
divreiz lika atsākt pukstēt Hakinena 
sirdij, kā arī turpat trasē veica trahe-
otomiju (elpvada mākslīgu atvēršanu). 
Hakinens ne tikai izdzīvoja, bet vēlāk 
arī kļuva par divkārtēju F1 pasaules 
čempionu, bet Votkinss viņa dzīvības 
glābšanas operāciju nosaucis par savu 
aizraujošāko pieredzi sporta ārsta 
karjerā.

F1 kļūst par relatīvi drošu sporta 
veidu

Votkinss tiek dēvēts par cilvēku, kuram 
bija pirmā loma F1 medicīnas standartu 
modernizēšanā. Pavadījis čempionātā 
gandrīz trīs desmitgades un panācis F1 
kļūšanu par drīzāk drošu nekā letālu 
sporta veidu, 2005. gadā viņš paziņoja 
par iešanu pensijā, gan uz vairākiem 
gadiem vēl paliekot FIA motoru sporta 
drošības institūta prezidenta amatā. Par 
viņa pēcteci toreizējais FIA prezidents 
Makss Moslijs apstiprināja amerikāņu 
speciālistu Geriju Hartsteinu.
Sids Votkinss arī sarakstījis vairākas 
grāmatas par motoru sporta drošību, 
viena no kurām (“Viņpus slieksnim”) iz-
dota arī latviski, kā arī ieguvis daudzus 
apbalvojumus. Votkinss bija precējies, 
aiz sevis atstājot četrus dēlus un divas 
meitas. 

Rubenss Barikello:  
“Tas bija Sids  

Votkinss, kurš 1994. 
gadā Imolā izglāba 

manu dzīvību. Paldies 
par visu, ko esi darījis 
autosportistu labā.”
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Fakti par 1952.gada Formula 1 sezonu:
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