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GALERIJA

Monca
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Moncas trases starta
finiša taisnes, kurā
Formula 1 mašīnas
sasniedz 350 km/h
lielu ātrumu, asfalta
segums
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GALERIJA

Šūmahers

Neskatoties uz to, ka nākamā gada janvārī
Mihaelam Šūmaheram paliks 44 gadi, viņš
joprojām ir viens no fiziski vislabāk sagatavotajiem pilotiem.

Foto: Mercedes

WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā

GALERIJA

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.

Foto: Red Bull/Getty

Fetela ķivere

Foto: GP3 Media

GALERIJA

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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GALERIJA

Hamiltons

Foto: McLaren

Neskatoties uz uzvaru Moncā,
Luiss Hamiltons šobrīd nav labā
omā - līguma neskaidrības un
nesenās problēmas ar komandu neļauj koncentrēties tikai
sacīkstēm.

GALERIJA

Moncas parks

Slavenā Itālijas GP trase atrodas ne mazāk
slavenā Moncas parkā, kas ir četurtais
lielākais ar sienu apjoztais dabas parks
Eiropā.

Foto: Lotus/LAT
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Piedzīvojam leģendāru F1 sezonu?
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 notikumiem trasē, bet gan kaut nedaudz pacelt Formula 1 plīvuru, lai EMAG lasītāji
un tvitera sekotāji varētu ieskatīties, kas noteikt ‘aiz kadra’.

Autors: Ainārs Vaivods-Šulte
Twitter: @retrotehnika
retrotehnika@inbox.lv
Autors: Juris Dargevičs
Twitter: @nordspeed
juris@f1.lv

INFORMATĪVAIS PARTNERIS

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 Fernando 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 zvaigzne 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 izbauda. Tiešām grūti iedomāties, ka līdzīgi
rīkotos Fernando Alonso, kuru uz Moncas 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 iejusties - 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

EKSKLUZĪVI

Itālijas GP
dienasgrāmata

Foto: Aldis Putnins

Autors: Aldis Putniņš
Twitter: @F1LV

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

Preses centrs Moncas
trasē bija
ievērojami
lielāks kā
Barselonas
trasē, kuru
apmeklēju
iepriekš.
Tikmēr
WiFi
interneta
cena īpaši
neatšķīrās
- 20 Eiro
dienā
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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 ceturtais 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 izveidots par ļoti ērtu un dabisku publisko
atpūtas un sporta poligonu.
Neskatoties uz garo pastaigu, milzīgajā
preses centrā ierados viens no pirmajiem. 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

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 noteikumi. Ja ceturtdien vairums bija atvērti,

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 (350600 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.

Atrodi
Mihaelu
Šūmaheru!

smaidīgi un nebēdnīgi jokoja, tad piektdien 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

Piektdiena, 7.septembris
au piektdienas rītā ierodoties 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 paddoks 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 gatavot 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 nevar 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 Formula 1 pilotiem.
Vēl viens sīkums, kas pārsteidza
preses centrā bija kafijas, uzkodu un
dzērienu automāti. Kamēr par WiFi internetu (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’!
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Jau tobrīd radās sajūta,
ka dzīvespriecīgo, bet
apņēmīgo pilotu neviens nevar apturēt ceļā
uz pirmo nopietno
panākumu Eiropā, taču
kā parādīja turpomāko
48 stundu notikumi, tad
tikai par mata tiesu…

Marka
Vēbera un
Kristiana
Hornera
MW Arden
komanda
boksos
izmanto īpaši
elegantu
atkaņotāju

Mičs
Evanss
labprāt
izrādīja savas
vienības
boksus un
savu treileri,
kur pavada
lielāko daļu
laika

GP2 un GP3
boksu teritorija bija krietni
pieejamāka
- bez
problēmām
fotografēju
laikā, kad
mehāniķi
gatavoja formulas FIA
homologācijas
procedūrai

Moncā
notika arī
Porsche
Supercup
sērijas
pēdējais
posms,
kurā
uzvarēja
un par
čempionu
kļuva
vācietis
Renē Rasts

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 Ferrari taktika aerodinamiskās tauvas
izmantošanai starp pilotiem nostrādājusi
tikai Felipes Masa gadījumā. Vēl piektdienas treniņos abi Ferrari braucēji
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neskaitāmas reizes izmēģināja variantus, kā ‘ievilkt’ vienam otru tauvā
garajās taisnēs un kā izrādījās, tad
tas dod zināmas priekšrocības. Arī
kvalifikācijā tika nolemts to izmantot 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 dubultuzvaru 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 izmantoju 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 virzienus 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 Autodromo”, 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 kombinezonus pilotiem - Nikijam Laudam,
Grehemam Hilam, Žilam Vilnēvam un
citiem. Deviņdesmitajos gados nācās
pārkvalificēties uz suvenīru un grāmatu
tirgošanu, bet tagad, ņemot vērā interneta 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 notikumam - 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

Sebastians
Fetels
neskatoties uz
izstāšanos
uzreiz pēc
sacīkstes
bija smaidīgs
un jokoja
Kristiana
Hornera (pa
labi) un Helmuta Marko
(ar muguru)
kompānijā

S

Pēc sacīkstes
boksu celiņā
drūzmējās
fūres, bet
komandu
darbinieki
veda formulas no FIA
slēgtā parka,
lai gatavotu
tās ceļam uz
Singapūru

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 objektus: 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

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

Foto: Aldis Putnins

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

Foto: Aldis Putnins

Vecā Moncas ovāla maģija ir satriecoša.
Apmeklējot Moncu, iekļaujiet ovālu obligāti
apskatāmo objektu sarakstā, citādi apzagsiet
paši sevi
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Vitāliju Petrovu
Ar Vitāliju Petrovu tikos Moncā
pirms Itālijas GP, kurā krievu pilots
finišēja 15.vietā - vienu pozīciju
aiz komandas biedra Heiki Kovalainena, kurš šobrīd ir viens
no kandidātiem uz vietu Ferrari
komandā.
Autors: Aldis Putniņš
Twitter: @F1LV

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 nerastos 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

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,

Kovalainens māk ļoti
labi veikt vienu ātru apli
- viņš to nobrauc precīzi
un acīmredzot mašīnas
novaldīšana viņam padodas labāk.
mēs nestāvam uz vietas - nesen mēs
pārvācāmies uz jaunu bāzi (Līfīldā,
Oksfordšīrā, Lielbritānijā). Tagad komanda 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.

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.

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

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

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.

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 pirkstu 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.

A.P. Vai vari atklāt, ar
kurām?
V.P. Pagaidām nē (smejas). Taču varianti ir. Viss
atkarīgs no budžeta un vai
būs palīdzība no Krievijas.
A.P. Tavs menedžeris Oksana 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
Moncā jau trešo reizi intervēju Vitāliju Petrovu iepriekš mēs tikāmies divus gadus testos Barselonā.

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.

Foto: Williams/LAT
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Valteri Botass
Autors: Aldis Putniņš
Twitter: @F1LV

Ar Valteri Botass vēlējos parunāt jau
Barselonā pirms sezonas, jo nenoliedzami
Williams rezervists šobrīd ir viens no jaunajiem talantiem ar lielisku aizmuguri un
nevainojamu tehnisko sagatavotību.

A.P. Vēlējos ar Tevi aprunāties jau
pirms sezonas testos Barselonā, bet
varbūt tieši labāk, ka esam tikušies
tagad, jo esi uzkrājis lielāku pieredzi darbā Williams komandā un arī
varbūt šobrīd ir lielāka skaidrība par
Tavu nākotni. Latvijā vienmēr ir bijusi
pastiprināta interese par somu pilotiem: 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 formulu klasēs?
V.B. 2007.gadā es pievienojos Formula
Renault čempionātām, bet pirms tam

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

Drīz vien viņam apnika
maksāt par īri un viņš
nopirka man lietotu
kartingu, ar kuru es
sāku piedalīties arī
sacensībās
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.

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.

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

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 galvenais 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 Pastors (Maldonādo)?
V.B. Tas ir sarežģīts jautājums. Viņi ir
ļoti atšķirīgi piloti. Tiešām grūti teikt.
Pastoram ir nedaudz vairāk pieredzes
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 vieta - jānodrošina
papildus sponsoru
piesaiste.

- 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 pilotiem 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 darbiniekus un man šeit ļoti patīk. Man
ideālais risinājums būtu palikt Williams, 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.

Foto: MW Arden, GP2 Media
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“No manis gaida rezultātu...”

Š

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.

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 spiedienu, cenšas izvairīties no tiešas atbildes
un ieslīgst neko neizsakošā filozofēšanā.
Evanss nav tāds un bez šaubām šo
atklātību un tiešo runas veidu viņš ir

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.”

Evanss pērn debitēja
GP3 čempionātā “MW
Arden” komandā, kas
daļēji pieder Markam
Vēberam - par to liecina
viņa iniciāļi komandas
nosaukumā
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 skolnieku 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

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

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 pareizo 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 Evanss 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 dienas. Jaunzēlandietis bija guvis uzvaru Barselonā un neskatoties uz to,
ka apkārt bija konkurenti ar krietni
iespaidīgākiem CV, pēc pirmās sacīkstes
Valensijā, kur viņš guva trešo vietu, Evanss 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.

Mičs Evanss - CV
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)
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 sestdienas 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 punktiem un galarezultātā tikai par 2 punktiem 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.

Foto: Aldis Putnins
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minūtes ar

Miču
Evansu
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 gadiem, 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 pavadam ļoti daudz laika kopā, ja dzīvojam
uz vienas ielas. Arī posmos bieži sanāk
braukt kopā - viņš vienmēr dod padomus 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 sponsorus, 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 izdotos pārspēt, tad uzreiz iegūtu sev labu
reputāciju.
A.P. Visubeidzot - kurš būs šīs sezonas 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.

Sarunā 17 gadus jaunais Kiwi bija atvērts
un patīkams - slava vēl nav viņu samaitājusi

10 fakti par F1
Lietas, kuru nezināšana netraucēs baudīt Formula 1 sacīkstes, bet izpratne par tām noteikti palīdzēs
Vidēji katras
Grand Prix sacīkstes
laikā pilotam ir 2500
reizes jāpārslēdz
pārnesumi. Tas tiek
darīts ar ‘lāpstiņām’
aiz stūres.

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 helikopterim 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.

Foto: Mercedes, Red Bull, Pirelli archive, Aldis Putnins, Ferrari

Viena Pirelli
priekšējā riepa sver
10 kilogramus, bet
KERS sistēmas vidējais
svars 2012.gadā ir
aptuveni 35 kg.
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.

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

F1 komandas
aprīkojuma smagā
automašīna jeb treileris maksā aptuveni 2
miljonus latus, bet tās
pārkrāsošana ap 60
tūkstošiem.

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 piloti pēc savas iniciatīvas ir startējuši
ar numuru 13: meksikānis Moises
Solana 1963.gadā un britu
autosportiste Divina Galika
1976.gadā - abi palika
neskarti.

Autors: Aldis Putniņš
Twitter: @F1LV

Olimpiāde Formula 1

Foto: Raceofchampions, IOC, Pirelli Archive, alex-zanardi.com
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Motoru sporta disciplīna Olimpiskās spēlēs?

Olimpiskā čempionu sacīkste

M

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

Nasers AlAtija Kataras Olimpiskās komandas
sastāvā spiedalījās Londonas Olimpiādē

Lai arī laikā, kad risinājās Vasaras Olimpiskās
spēles Londonā Formula 1 čempionātā bija
tradicionālais vasaras pārtraukums, šiem abiem Pasaules mēroga sporta pasākumiem ir pietiekami 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 Olimpiskajiem sporta veidiem?

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, sportinga 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, Disilderfas stadionos un pat Vemblija stadionā
Londonā. Tostarp nāciju iedalījums pa
komandām var tikt paņemts no nesen
paputējušām A1GP sērijām. Nenoliedzami pie šāda risinājuma tiktu izmantotas
vienādas specifikācijas mašīnas un visu

izšķirtu pilotu meistarība.
Tomēr, lai par to varētu sākt sapņot, motoru 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.

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.”

Spāņu bobsleists

Veiksmīgākais Formula 1 pilots, kas
piedalījies arī Olimpiskās spēlēs ir spānis
Marķīzs Alfonso de Portago - miljonārs
un pleibojs, kas izmēģināja spējas daudzos 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 Portago 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 Madrides izsauca vairākus radiniekus un šie
nepieredzējušie sportisti izcīnīja lieliskus
panākumus - divnieku ekipāžās spānis
palika ceturtais (tikai 0,16s aiz trešās vietas), bet četriniekos ieņēma devīto vietu.
Iespejams Alfonso de Portago būtu sasniedzis 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.

Dāma gāž kalnus

Zanardi varoņdarbs

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 Galikas karjeru citā virzienā.

Pats ‘svaigākais’ no Formula 1 pilotiem olimpiešiem ir Alekss Zanardi, kurš
piedalījās Londonas Paraolimpiskajās
spēlēs un septembra sākumā izcīnīja divas Olimpiskās zelta medaļas H2 rokasriteņu kategorijā. Turklāt šie braucieni
notika Brendshečas sacīkšu trasē - ļoti
atbilstoša vieta bijušā autosportista triumfam. Tas vēlreiz apliecina autosportistu fizisko sagatavotības līmeni un
psiholoģisko stingrību. Turklāt Zanardi
pēc šī panākuma ir apņēmības pilns atgriezties arī autosportā, domājot par DTM
čempionātu vai pat Indy500 sacīksti.
Zanardi, kurš 1997. un 1998.gadā
kļuva par ChampCar čempionu, Formula 1 aizvadīja četras sezonas divos 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 tikai 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 - rokas 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.

Pēc sagatavošanās posma ar kartingiem 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.numuru. 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 atkal 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.

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.

TEHNIKA

-

Jaunie dzineji
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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.

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

SKAŅA

P

irmās un lielākās bažas brīdī, kad tikai
oficiāli apstiprināts jaunais dzinēju formāts,
bija par skaņu. Kāda izklausīsies Formula 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. Paklausieties 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!

JAUDA
Gatavojot jaunos noteikumus, liela
uzmanība tika pievērsta resursu
taupīšanai un tādēļ tika nolemts, ka degvielas 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.

Ja tagad KERS
sistēma aplī dod
vidēji 0,3-0,5
sekundes, tad 2014.
gadā problēmas ar
KERS pilotam maksās
ap 3 sekundēm aplī!
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 izmantot 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’.

NAUDA

RAŽOTĀJI

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 motorus 2014.gadam ir sākuši gatavot trīs
no esošajiem četriem motoru ražotājiem:
Ferrari, Mercedes un Renault, kuri
šajā procesā jau ir iztērējuši ap pusmiljardu 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 gadiem, 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?

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 komandu 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 Universelle 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 investori, 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.

Foto: Williams, Photoshot

IN MEMORIAM

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.
Letālais sports
nciklopēdijā par profesoru
Sidu varēsiet izlasīt sekojošo.
Ēriks Sidnijs Votkinss (dzimis 1928. gadā) bija pasaulslavens 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.

E
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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 tevis šodien nebūtu tāds
kāds tas ir. Paldies par
visu, ko esi
devis. Braucēji ir tev
pateicīgi.”

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 automobilim jābrauc
aiz pilotiem, tādā
veidā nodrošinot
maksimāli ātru
piekļuvi avārijas
vietai. Rezultātā
Votkinss pie Koletti mašīnas ieradās
jau 16 sekundes pēc avārijas, taču vēl
netika paspēts sniegt pirmo palīdzību,
kad sacīkšu spēkrats saplīsušās degvielas 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.

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!”
autosporta lauciņā - dzimtenē
piestrādājot Brendshečas un Silverstonas 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 Votkinss 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

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

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 Mihaela 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 jaunais 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 traheotomiju (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”) izdota 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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)RUPXODRWUƗVH]RQDYƝOQHELMDDL]
ULWƝMXVL NDG YLUV ãƯV VDFƯNãX VƝULMDV
GHEHVƯPMDXELMDVDYLONXãLHVGUDXGƯJL
NUƯ]HV PƗNRƼL 6DFƯNãX RUJDQL]ƝWƗML
VƗNDSDPDWRWLEDåƯWLHVSDUGDOƯEQLHNX
WUǌNXPX XQ VNDWƯWƗMX LQWHUHVHV ]XGX
PX $XWRPRELƺX VDJDWDYRãDQD DXJ
VWƗNƗVNODVHVVDFƯNVWƝPELMDL]UƗGƯMLHV
SƗUƗNGƗUJVSURFHVVQHWLNDLPD]DMƗP
SULYƗWDMƗP NRPDQGƗP EHW DUƯ YDLUƗ
NLHP VDFƯNãX DXWRPRELƺX L]JDWDYRWƗ
MLHP
1HLOJL SLUPV JDGD VH]RQDV EHL
JƗP VDFƯNVWHV SDPHWD 7DOERW/DJR
NRPDQGD DWVWƗMRW ãƯV PDUNDV DXWR
PRELƺXVYLHQSULYƗWRNRPDQGXUƯFƯEƗ
)LQDQVLƗODVJUǌWƯEDVSLHG]ƯYRMDSLUPR
GLYXVH]RQXþHPSLRQYLHQƯED$OID5R
PHR  SLUPV  JDGLHP L]YHLGRWDLV
VDFƯNãX DXWRPRELOLV ELMD VDVQLHG]LV
X]ODERãDQDV LHVSƝMX PDNVLPXPX
WLNPƝU MDXQD DXWRPRELƺD L]YHLGHL OƯ
G]HNƺX QHELMD 5H]XOWƗWƗ$OID 5RPHR
YDGƯEDQROƝPDEHLJWGDOƯEXVDFƯNVWƝV
9LHQƯJƗ NRPDQGD NDV EǌWX YDUƝMXVL
VDVWƗGƯWNRQNXUHQFL)HUUDULELMD%50
7ƗV DXWRPRELƺL LHGYHVD NRQNXUHQWRV
SDWLHVXELMƯEXƗWULHXQPHåRQƯJLUƝFR
ãLH 9 G]LQƝML QHYLƺXV OLND SDUDXWLHV
PDOƗ ,HVSƝMDPV %50 DXWRPRELƺXV
VDJDLGƯWX VSRåL SDQƗNXPL MD YLHQ WLH
VSƝWXQRNƺǌWOƯG]¿QLãDPNRPDQGDV
PHKƗQLƷL PƝQHãLHP LOJL QHVSƝMD QR

UHJXOƝW DXWRPRELOL ODL ãLV VDUHåƧƯWDLV
WHKQLNDV EUƯQXPV VSƝWX L]WXUƝW YLVX
VDFƯNVWHVGLVWDQFL
/DLSLHVDLVWƯWXYDLUƗNGDOƯEQLHNXVWLND
QROHPWV MDXQDMƗ VH]RQƗ VDFƯNVWHV
UƯNRW SƝF )RUPXOD  QRWHLNXPLHP 
DXWRPRELƺLHP ELMD MƗEǌW DSUƯNRWLHP
DU DWPRVIƝULVNDMLHP G]LQƝMLHP NXUX
GDUED WLOSXPV QHSƗUVQLHG]  FP
OƯG]ãLQƝMR  FP YLHWƗ  .Ɨ DOWHU
QDWƯYXYDUƝMDL]PDQWRWDUNRPSUHVRUX
DSUƯNRWX  FP WLOSXPD G]LQƝMX LH
SULHNãFP3 WDþXãƗGXYDULDQWX
QHYLHQVGDOƯEQLHNVWƗDUƯQHL]PDQWRMD
9LVPD]YLHQXPƝUƷLVDFƯNãXRUJDQL]Ɲ
WƗMLHP L]GHYƗV VDVQLHJW  GDOƯEQLHNX
VNDLWV JDGD VH]RQƗ ELMD NULHWQL
OLHOƗNVODLDUƯGDXG]LSLORWLWUDGLFLRQƗ
OL VWDUWƝMD YLHQƯJL VDYƗV PƗMDV VDFƯN
VWƝV7UDVƝVYDUƝMDYƝURWEULWXUDåRMX
PXV&RQQDXJKW+:0)UD]HU1DVK
$OWD (5$ &RRSHU NƗ DUƯ YƗFX$)0
XQ9HULWDV
/ƯG] DU$OID 5RPHR OƝPXPX SDPHVW
VDFƯNVWHVDELSLUPRVH]RQXSDVDXOHV
þHPSLRQL'åX]HSSH)DULQDXQ+XDQV
0DQXHOV )DQKLR SƝNãƼL ELMD SDOLNXãL
EH]GDUED,WƗOLVLHNƗUWRMƗV)HUUDULNR
PDQGƗ WLNPƝU DUJHQWƯQLHWL X]DLFLQƗMD
X] 0DVHUDWL .DPƝU )DULQD MDXQDMƗ
GDUEDYLHWƗ VSƝMD DL]YDGƯW YLVDL YHLN
VPƯJDV VDFƯNVWHV )DQKLR VH]RQD L]
YƝUWƗVSDUQHYHLNVPMXVƝULMX

JDGD
$OID5RPHR

JDGD
)HUUDUL
ALFA ROMEO 158/159 (F1)

FERRARI 500 (F2)
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$UƯ SƝF QRWHLNXPX L]PDLƼƗP )HUUD
UL VDJODEƗMD IDYRUƯWD ORPX JDLGƗPDMƗ
VH]RQƗ.RPDQGDMDXYDUƝMDOHSRWLHV
DUSDQƗNXPLHP)RUPXODVƝULMƗLH
SULHNãƝMƗVH]RQƗ)HUUDULQHDWVWƗ
MDNRQNXUHQWLHPGDXG]FHUƯEX'DUEV
SLHMDXQƗDXWRPRELƺD)HUUDULWLND
VƗNWVMDXVDYODLFƯJLXQYƝOJDGD
VH]RQDVL]VNDƼƗDUWRWLNDL]FƯQƯWDSLU
PƗ X]YDUD )HUUDUL NRQVWUXNWRUD $X
UHOLR /DPSUHGL YHLNXPV L]UƗGƯMƗV ƺRWL
HIHNWƯYV  X]EǌYƝ VDPƝUƗ YLHQNƗUãV
DXWRPRELOLVELMDƗWUVXQL]WXUƯJV
0DVHUDWL MDXQDMDL VH]RQDL JDWDYRMD
$*&0 PRGHOL WRPƝU WƗ L]YHLGH ND
YƝMƗV XQ VH]RQDV VƗNXPX NRPDQ
GDL QƗFƗV L]ODLVW 6LWXƗFLMX L]PDQWRMD
%50 ODL QROƯJWX )DQKLR X] DWVHYLã
ƷƗP QHþHPSLRQƗWD VDFƯNVWƝP %50
WLNDYHLGRWVVDVNDƼƗDULHSULHNãƝ
MLHP)RUPXODQRWHLNXPLHPWDþXNR
PDQGDDXWRPRELOLJDGLHPLOJLQHVSƝMD
SLHQƗFƯJLVDJDWDYRWVDFƯNVWƝP
JDGƗNDGQXEHLG]RWWDPELMDMƗDWWDLV
QRX]VHYLOLNWƗVFHUƯEDVL]UƗGƯMƗVND
%50  YDLUV QHDWELOVW QRWHLNXPLHP
XQDUãLHPDXWRPRELƺLHPþHPSLRQƗWƗ
QHYDUSLHGDOƯWLHV9LHQƯJƗLHVSƝMDELMD
VWDUWƝWQHþHPSLRQƗWDVDFƯNVWƝVNXUƗV
GUƯNVWƝMD SLHGDOƯWLHV JDQ ) JDQ DUƯ
)VWDQGDUWLHPDWELOVWRãLHDXWRPRELƺL

VDFƯNVWƝV )DQKLR NYDOL¿NƗFLMƗ ELMD
SƗUOLHFLQRãL ƗWUƗNDLV SƗUVSƝMRW RW
UƗV SR]ƯFLMDV LHJXYƝMX VDYX WDXWLHWL
XQ NRPDQGDV ELHGUX +RVƝ )URLODQX
*RQ]DOHVXSDUYDLUƗNNƗVHNXQGƝP
6DFƯNVWƝNƗUWƝMRUHL]LDSVWLSULQƗMƗVMDX
]LQƗPƗ %50 DXWRPRELƺX SUREOƝPD 
L]WXUƯEDV WUǌNXPV 6DUHåƧƯWƗ G]LQƝMD
GHIHNWX GƝƺ *RQ]HOHVD DXWRPRELOLV
VSƝMDYHLNWYLHQDSƺXVEHW)DQKLR
QRSDUHG]ƝWDMLHP.DPƝU%50
YƝOFƯQƯMƗVODLWLNWXOƯG]¿QLãDP)HUUDUL
DXWRPRELƺL WRVH]RQ ELMD WLNXãL MDX SLH
X]YDUƗP
5HYDQãƝWLHVQHVDQƗFDDUƯQHSLOQXQH
GƝƺX YƝOƗN MǌQLMƗ QRWLNXãDMƗ 8OVWHU
7URSK\ L]FƯƼƗ =LHPHƺƯULMƗ 6WLUOLQJD
0RVD%50DXWRPRELOLVQREUDXFDYLHQ
 DSƺXV EHW )DQKLR FHUƯEDV EHLG]ƗV
DSOƯ
7LNPƝU DUJHQWƯQLHWLP ELMD SLHQƗNXãDV
FHUƯJDV]LƼDVQR0DVHUDWLNRPDQGDV
MDXQDLV$*&0DXWRPRELOLVELMDJD
WDYV GHELWƝW 0RQFDV *UDQG 3UL[ VD
FƯNVWƝV /DL DUƯ ãƯ ELMD QHþHPSLRQƗWD
VDFƯNVWH 0RQFƗ ELMD OLHOLVND LHVSƝMD
VDOƯG]LQƗW$*&0 DU YHLNVPƯJR )HU
UDULDXWRPRELOL/LHOƗNƗSUREOƝPD
SULHNã)DQKLRVDFƯNVWH0RQFƗQRWLND
MDXQƗNDPDMƗGLHQƗSƝF8OVWHU7URSK\

3ƝF LOJDV JDWDYRãDQƗV %50 EHL )DQKLR QRNDYƝMD SƗUVƝãDQRV FLWƗ OLG
G]RW MǌQLMƗ VWDUWƝMD$OEƯ *UDQG 3UL[ PDãƯQƗ WƗGƝƺ ODL QHQRNDYƝWX VDFƯN

VWHV QR 3DUƯ]HV QƗFƗV GRWLHV DU DX
WRPDãƯQX$UJHQWƯQLHWLVFHƺƗSDYDGƯMD
YLVXQDNWLXQWUDVƝLHUDGƗVWLNDLQHLOJL
SLUPVVDFƯNãXVƗNXPD1HDWSǌWDLQH
WUHQLƼEUDXFLHQLHP QHELMD DWOLFLV YDLUV
ODLND
0DVHUDWL NRPDQGD FHUƝMD X] YHLN
VPƯJX MDXQƗ PRGHƺD GHELMDV VDFƯNVWL
 *RQ]DOHVD DXWRPRELOLV DWUDGƗV SLU
PDMƗVWDUWDULQGƗSR]ƯFLMƗ)DQKLR
JDQ QƗFƗV VWDUWƝW QR SƝGƝMƗV SR]ƯFL
MDVYLƼãQHSDVSƝMDLHUDVWLHVX]NYD
OL¿NƗFLMX3ƗUJXUXPVƗWULYLHQOLNDVHYL
PDQƯWXQMDXRWUDMƗVDFƯNVWHVDSOƯDU
JHQWƯQLHãX SLORWV ]DXGƝMD NRQWUROL SƗU
VDYX DXWRPRELOL 6DUNDQDLV 0DVHUDWL
DYDUƝMD WƗ SLORWV WLND L]PHVWV QR DX
WRPRELƺD XQ WLNDL EUƯQXPDLQƗ NƗUWƗ
QH]DXGƝMDG]ƯYƯEX$UNDNODVNULHPH
ƺX Oǌ]XPX )DQKLR YDLUƗNDV QHGƝƺDV
ELMDVSLHVWVSDYDGƯWVOLPQƯFƗXQYƝOƗN
QƝVƗW VSHFLƗOX X]OLNX NDNOD VNULHPH
ƺX ¿NVƗFLMDL ýHPSLRQDP VH]RQD ELMD
EHLJXVLHVWƗƯVWLQHVƗNXVLHV
3DU WR ND SDOLFLV G]ƯYV )DQKLR YD
UƝMD SDWHLNWLHV YHLNVPHL XQ MDXQDMƗP
L]PDLƼƗP VDFƯNãX QRWHLNXPRV NDV
NRSã JDGD VH]RQDV SDUHG]ƝMD
REOLJƗWX GURãƯEDV ƷLYHUX OLHWRãDQX
$YƗULMƗ )DQKLR ƷLYHUH WLND SDPDWƯJL
VDGUDJƗWD/ƯG]ãLQƝMƗVƗGDVYDLDXGX
PD³FHSXUƯWHV³QRQHNƗYDLUƗNNƗYƝMD
SDVDUJƗWJDOYXQHVSƝMD

6DFƯNãXOƯG]MXWƝMLHPSDUSULHNX
JDGDVH]RQƗYDUƝMDYƝURWOHƧHQGXDW
JULHãDQRV$OIUƝGD1RLEDXHUDYDGƯEƗ
0HUFHGHVDWVƗNDVDYXVDFƯNãXSURJ
UDPPX X]DLFLQRW WƗGXV SLUPVNDUD
EUDXNãDQDVYLUWXR]XVNƗ5ǌGROIV.D
UDþLRODXQ+HUPDQV/DQJV)RUPXOD
VDFƯNVWHV ELMD YƝO WLNDL SOƗQRV XQ X]
VYDUXWRVH]RQ0HUFHGHVOLNDX]GDOƯ
EXVSRUWDDXWRPRELƺXVDFƯNVWƝV

6SRUWD DXWRPRELƺX VDFƯNVWƝP SLHYƝU
VƗVDUƯYLHQVQRYLVXODLNXL]FLOƗNDMLHP
LWƗƺXEUDXFƝMLHP/XLGåL)DGåLROL
JDGƗ  JDGX YHFXPƗ YLƼã ELMD NƺX
YLV SDU YLVX ODLNX YHFƗNR ) VDFƯNãX
X]YDUƝWƗMX$UƯSƗUƝMƗYLƼD)RUPXOD
NDUMHUDODLDUƯVDPƝUƗƯVDVWDWLVWLNDV
]LƼƗ ELMD LHYƝURMDPD  L]ƼHPRW 
JDGD 0RQDNR *UDQG 3UL[ )DGåLR
OL L]VWƗMƗV  XQ JDGD )UDQFLMDV
*UDQG3UL[ VDPDLQƯMƗVDXWRPRELƺLHP
5H]XOWƗWL ELMD VSƯGRãL  0HUFHGHV DU )DQKLR XQ DU ERMƗWR )DQKLR DXWR
6/ : DXWRPRELƺLELMDƗWUƗNLH PRELOL¿QLãƝMDSR]ƯFLMƗ YLVƗVSƗUƝ
YDLUƗNƗUWWDLVNDLWƗ/HPƗQDVVWXQ MƗVVDFƯNVWƝV)DGåLROL¿QLãƝMDX]JRGD
GX VDFƯNVWƝV DU +HUPDQL /DQJX XQ SMHGHVWƗOD
)ULFX 5ƯVX  0HUFHGHV WULXPIƝMD &DU
UHUD3DQDPHULFDQDVDFƯNVWƝVQHVND JDGƗ 0LOOH 0LJOLD VDFƯNVWƝV )D
WRWLHV X] WR ND .DUOD .OLQJD YDGƯWDLV GåLROL JXYD PLO]ƯJX JDQGDUƯMXPX DS
DXWRPRELOLVLHNƺXYDQHSDWƯNDPƗDYƗUL VWHLJGDPV VDYX LOOJDGƝMR VƗQFHQVL
MƗ/LHOƗƗWUXPƗEUDXFRãDMDPDXWRPR 5ǌGROIX .DUDþLROX JDGƗ .D
ELOLP X]WULHFƗV PLO]ƯJV SXWQV L]VLWRW UDþLROD NƺXYD SDU (LURSDV þHPSLRQX
YƝMVWLNOX XQ VDYDLQRMRW OƯG]EUDXFƝMD DWVWƗMRW )DGåLROL RWUDMƗ YLHWƗ  7RPƝU
+DQVD .OHQND VHMX 7ULHFLHQV ELMD WLN 0LOOH0LJOLDVDFƯNVWHWƗDUƯSDOLNDDEX
VSƝFƯJVND.OHQNVX]EUƯGLSDW]DXGƝ OHƧHQGX SƝGƝMDLV VSLOJWDLV VDVQLH
MDVDPDƼX1HVNDWRWLHVX]DVLƼRãDQX JXPV.ƗGDƺDQRâYHLFHV*UDQG3UL[
.OHQNV X]VWƗMD ODL .OLQJV WXUSLQD VD QRWLND DUƯ VSRUWD DXWRPRELƺX VDFƯN
FƯNVWL OƯG]ãLQƝMƗ WHPSƗ $XWRPRELOLP VWHV.DUDþLRODV YDGƯWDMDP 0HUFHGHV
WLND QRPDLQƯWV YƝMVWLNOV XQ WDP SƗUL DXWRPRELOLPQREORƷƝMƗVEUHP]HVWDV
SLHVWLSULQƗWL DVWRƼL YHUWLNƗOL GURãƯEDV VDVOƯGƝMD XQ X]WULHFƗV WUDVHV PDOƗ
VWLHƼLODLL]YDLUƯWRVQRWDPOƯG]ƯJDVQH HVRãDMDPNRNDP%UDXFƝMVQHJDGƯMX
SDWƯNDPƗVVLWXƗFLMDVDWNƗUWRãDQƗV
PƗODX]DNƗMXXQQROƝPDNDJDGX

'DåDV GLHQDV YƝOƗN QRWLND VSRUWD
DXWRPRELƺX QHþHPSLRQƗWD VDFƯNVWH
0RQDNR 7UHQLƼEUDXFLHQRV DYƗULMX
SLHG]ƯYRMD /XLGåL )DGåLROL %UDXFƝMV
WLNDQRJƗGƗWVVOLPQƯFƗWDþXJǌWLHLH
YDLQRMXPLL]UƗGƯMƗVSƗUƗNVPDJLWUƯV
QHGƝƺDVYƝOƗNLWƗƺXEUDXFƝMVGHYƗVX]
DL]VDXOHVVDFƯNãXWUDVƝP

6DFƯNVWƝVYDUƝMDYƝURWYƝOYLHQXSLUPV
NDUDVDFƯNãXOHƧHQGXNDOQƗEUDXNãD
QDVNDUDOL+DQVXâWXNXNXUãVWDUWƝMD
DUYƗFX$)0DXWRPRELOLƻHPRWYƝUƗ
YLƼD DXWRPRELƺD LHVSƝMDV VWDUWD
YLHWD ELMD YLVDL DW]ƯVWDPD .YDOL¿NƗ
FLMƗ ƗWUƗNDLV ELMD 'åX]HSSH )DULQD
DSVWHLG]RW NRPDQGDV ELHGUX 3MHUR
7DUXI¿ SDU  VHNXQGƝP 7LNPƝU QR
+:0 EUDXFƝMLHP WLHãL MDXQDLV 3ƯWHUV
.ROLQVV VSƝMD NYDOL¿FƝWLHV YLVDXJVWƗN
 SR]ƯFLMƗ )UDQþX *RUGLQL SDUƗGƯMD
NDQHWDLVƗVƺDXW)HUUDULDL]YDGƯWYLHJ
OXVDFƯNVWL5REHUWV0DQ]RQVLHJXYD
VWDUWDSR]ƯFLMXDSVWHLG]RW$QGUƝ6L
PRQX

1. POSMS
ŠVEICES GRAND PRIX
%5(0*$57(1$PDLMV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
+XDQV0DQXHOV)DQKLR$OID5RPHR
+XDQV0DQXHOV)DQKLR$OID5RPHR

6H]RQDV SLUPDLV SRVPV %UHPJDUWH
QDVWUDVƝVƗNƗVEH]JDOYHQRIDYRUƯWX
OƯG]GDOƯEDV 0DVHUDWL MDXQƗ PRGHƺD
NDYƝãDQƗV GƝƺ QHSLHGDOƯMƗV )DQKLR
7LNPƝU $OEHUWR $VNDUL ELMD DL]ƼHPWV
JDWDYRMRWLHV FLWƗP VDFƯNVWƝP  (QFR
)HUUDUL EǌGDPV SƗUOLHFLQƗWV SDU SD
QƗNXPLHP (LURSDV WUDVƝV ELMD QROƝ
PLVLHNDURWDUƯ$69SLHVDNRW,QG\
VDFƯNVWƝP ƯSDãL VDJDWDYRWX )HUUDUL
6SHFLDODXWRPRELOL

YHFXPƗ MƗEHLG] YHLNVPƯJƗ VDFƯNãX
NDUMHUD

.RPDQGDV OƯGHUD $VNDUL SURPEǌWQHV
ODLNƗWUHãDLVDXWRPRELOLVWLNDSLHãƷLUWV
$QGUƝ 6LPRQDP NXUDP DWWLHFƯJL WLND
³LHURþQHVƝMDORPD´%ULWX+:0VDFƯN
VWƝPSLHWHLFDþHWUXVDXWRPRELƺXVSLH
NXUXVWǌUƝPVƝGƗVþHWULEULWLNRPDGDV
ƯSDãQLHNV 'åRUGåV $EHNDVLV /HQVV
0DNOLQV MDXQDLV XQ WDODQWƯJDLV 6WLU
OLQJV0RVVNƗDUƯ3ƯWHUV.ROLQVVNXUã
VDYRVJDGRVWREUƯGNƺXYDSDUMDX
QƗNR)VDFƯNãXGDOƯEQLHNX

6WDUWƗSULHNãJDOƗL]UƗYƗVSLUPƗVSR]Ư
FLMDVLHJXYƝMV)DULQD9LƼDƗWUXPVELMD
SLHWLHNDPV ODL QRWXUƝWX NRQNXUHQWXV
SLHQƗFƯJƗDWWƗOXPƗWRPƝUSƝFQR
EUDXNWLHP DSƺLHP G]LQƝMD SUREOƝPX
GƝƺ LWƗOLP QƗFƗV QREUDXNW PDOƗ 3DU
OƯGHUL NƺXYD 3MHUR 7DUXI¿ 3ƗULV DSƺXV
YƝOƗN 6LPRQDP NXUã WREUƯG DWUDGƗV
SR]ƯFLMƗ QƗFƗV L]SLOGƯW VDYX PLVL
MX  DWGRW DXWRPRELOL )DULQDP 7RPƝU
LWƗOLP DUƯ 6LPRQD DXWRPRELOLV QHƺƗYD
VDVQLHJW¿QLãXOƯG]ƯJXSUREOƝPXGƝƺ
)DULQD L]VWƗMƗV  DSƺXV SLUPV VDFƯN
VWHVEHLJƗP
.RPDQGDVELHGUDSUREOƝPXGƝƺ3MHUR
7DUXI¿VSƝMDL]FƯQƯWNRPIRUWDEOXX]YD
UXSLUPRXQYLHQƯJRVDYƗ)RUPXOD
NDUMHUƗ

6DFƯNVWL OLHOLVNL ELMD X]VƗFLV 6WLUOLQJV
0RVVWXURWLHVSR]ƯFLMƗWRPƝUYLƼDP
QHL]GHYƗV VDVQLHJW ¿QLãX 3ƝF 
QREUDXNWDMLHP DSƺLHP X]UHL] GLYLHP
+:0 DXWRPRELƺLHP JDGƯMƗV ULWRãƗV
GDƺDV SUREOƝPDV .RPDQGD QROƝPD
ND ãƗGV GHIHNWV YDU SLHPHNOƝW DUƯ
DEXV WUDVƝ SDOLNXãRV XQ L]UDLVƯW DYƗ
ULMXWƗGƝƺGURãƯEDVGƝƺQROƝPDOLNWVD
YLHPEUDXFƝMLHPL]VWƗWLHV
3DU QHOLHOX VHQVƗFLMX SDUǌSƝMƗV IUDQ
þX EUDXFƝMV äDQV %HUƗ VDYƗ GHELMDV
VDFƯNVWƝ VSƝMRW DU *RUGLQL DXWRPRELOL
¿QLãƝWYLHWƗ
6DFƯNVWHVODLNƗ%HUƗELMDWLFLVSDWOƯG]
SR]ƯFLMDL WDþX EUDXFƝMDP QƗFƗV
YHLNW QHLHSOƗQRWX ERNVX DSPHNOƝMX

PX 7Ɨ LHPHVOV  YLƼD DXWRPRELOLP ELƺL ELMD DSUƯNRWL DU %ULVWRO G]LQƝMLHP
ELMDQRNULWLVL]SǌWƝMV
NDVIDNWLVNLELMDQHGDXG]X]ODERWVSR
SXOƗUDLV SLUPVNDUD %0:  âƗGX
3XQNWXV VDYƗ GHELMDV VDFƯNVWƝ JXYD G]LQƝMXL]YƝOƝMƗVGDXG]LGDOƯEQLHNLMR
DUƯ .HQV 9RUWRQV )UD]HU1DVK  XQ WƗGDUEDWLOSXPVOLHOLVNLDWELOGDWƗEUƯåD
$ODQV%UDXQV &RRSHU 9LƼXDXWRPR VDFƯNãXQRWHLNXPLHP
ýHPSLRQƗWDNRSYƝUWƝMXPVSƝFâYHLFHV*UDQG3UL[
3,/276

$87202%,/,6

 3MHUR7DUXI¿

)HUUDUL



 5ǌGROIV)LãHUV

)HUUDUL



3 äDQV%HUƗ

*RUGLQL7

4

4 .HQV9RUWRQV

)UD]HU1DVK)1%ULVWRO

3

5 $ODQV%UDXQV

&RRSHU7%ULVWRO



7UHãDMƗ )RUPXOD  VH]RQƗ $OEHUWR
$VNDUL NƺXYD SDU SLUPR QHDPHULNƗƼX
SLORWXNXUãSLHGDOƯMƗVIRUPƗOLþHPSLR
QƗWD NDOHQGƗUƗ LHNƺDXWDMƗV ,QG\ 
VDFƯNVWƝV .YDOL¿NƗFLMƗ $VNDUL VSƝMD
LHJǌWWLNDLSR]ƯFLMXXQVDFƯNVWƝWHK
QLVNXLHPHVOXGƝƺELMDVSLHVWVL]VWƗWLHV
SƝFDSƺLHP

2. POSMS
,1',$1$32/(6-ǋ'=(6
,1',$1$32/(PDLMV

3ƗUVWHLG]RãX SLUPR VWDUWD SR]ƯFLMX
L]FƯQƯMD )UHGV$JDEDãMDQV 9LƼD .XU
WLV .UDIW DXWRPRELOLV ELMD DSUƯNRWV DU
&XPPLQVGƯ]HƺG]LQƝMX6DFƯNVWƝVJDQ
YLƼX SLHYƯOD G]LQƝMD WXUEƯQD XQ EUDX
FƝMVELMDVSLHVWVL]VWƗWLHV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
'åRQLMV3ƗUVRQV.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ
/Ư9RODUGV.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ

3. POSMS
%(ƹƦ,-$6*5$1'35,;
63$MǌQLMV

3ƝFQHYHLNVPHVDL]RNHƗQDVDFƯNVWƝV
$VNDUL ELMD DSƼƝPƯEDV SLOQV DWVSƝOƝ
WLHV(LURSDVWUDVƝV7ƗNƗVƯYXNRQNX
UHQFL )HUUDUL DXWRPRELƺLHP MRSURMƗP
QHYLHQVQHVDJƗGƗMDJDOYHQDLV$VNDUL
X]GHYXPVELMDWLNWJDOƗDUVDYLHPSLH
UHG]ƝMXãDMLHP NRPDQGDV ELHGULHP
)DULQXXQ7DUXI¿
.YDOL¿NƗFLMƗ )HUUDUL NRPDQGDV SLOR
WL DL]ƼƝPD YLVX SLUPR VWDUWD ULQGX 
$VNDUL ELMD SLUPDLV )DULQD RWUDLV XQ
7DUXI¿ WUHãDLV $L] YLƼLHP LHNƗUWRMƗV
*RUGLQLEUDXFƝML5REHUWV0DQ]RQVXQ
äDQV%HUƗ

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
+0)DQKLR$OID5RPHR
'åX]HSSH)DULQD$OID5RPHR

381.7,

6DFƯNVWƝVX]YDUƝMD7URMV5DWPDQV
JDGX YHFXPƗ NƺǌGDPV SDU MDXQƗNR
,QG\X]YDUƝWƗMX3LHNWDMƗYLHWƗ¿
QLãƝMXãDP$UWDP.URVDPWRJDGSLUPR
UHL]LWLNDSLHãƷLUWVãREUƯGWUDGLFLRQƗODLV
JDGDGHELWDQWDMHEURNLMDWLWXOV
/LHOLVNV VWDUWV L]GHYƗV DUƯ 6WLUOLQJDP
0RVDP WDþX YLƼD (5$ DXWRPREL
ƺD G]LQƝMV QHL]WXUƝMD SDW SLUPR DSOL
3DJDODP QHYHLNVPƯJL VWDUWƝMD 7DUXI¿
 YLƼX DSG]LQD OLHOƗNƗ GDƺD EUDXFƝMX
7RPƝU OLHOLVNDLV )HUUDUL DXWRPRELOLV
ƺƗYD YLƼDP ƗWUL DWJǌW ]DXGƝWƗV SR]Ư
FLMDVDSOƯYLƼãDSVWHLG]D%HUƗXQ
QRNƺXYDYLHWƗ
7RPƝUMDXSƝFEUƯåDYLƼDDXWRPRELOLV
VDVOƯGƝMD VODSMDMƗ WUDVƝ $L]PXJXUƝ
EUDXFRãDLV%HUƗQHSDVSƝMDL]YDLUƯWLHV
QR VDGXUVPHV XQ DEL EUDXFƝML L]VWƗ
MƗV

SR]ƯFLMX NYDOL¿NƗFLMƗ L]FƯQƯMD WƗEUƯåD $VNDUL ¿QLãƗ VSƝMD QRVDUJƗW VDYX
GHELWDQWVQƗNDPDLVSDVDXOHVþHPSL SLUPR SR]ƯFLMX )DULQD ELMD RWUDLV EHW
RQV0DLNV+RWRUQVDU&RRSHU
SƝGƝMDLV SMHGHVWƗOD SDNƗSLHQV SDOLND
5REHUWDP0DQ]RQDPDU*RUGLQL
6DFƯNVWHVGLHQƗX]QƗFDOLHWXVWRPƝU
WDV SUDNWLVNL QHVSƝMD PDLQƯW EUDXFƝMX 3XQNWXV VDYƗ GHELMDV VDFƯNVWƝ JXYD
VQLHJXPX 6WDUWƗ SULHNãƗ YLVLHP L] 0DLNV +RWRUQV QHVNDWRWLHV X] GHJ
UƗYƗV %HUƗ DWVWƗMRW DL] VHYLV )HUUDUL YLHODVQRSOǌGHVSUREOƝPƗPVSƝGDPV
EUDXFƝMXV WRPƝU MDX SƝF YLHQD DSƺD ¿QLãƝW SR]ƯFLMƗ 3ƝGƝMRV  SLHHMD
)HUUDULDXWRPRELƺLSDUƗGƯMDVDYXSƗUƗ PRVSXQNWXVJXYDYƝOYLHQVGHELWDQWV
NXPXXQDWJXYDSLUPƗVSR]ƯFLMDV
EHƺƧLV3ROV)UƝUVDU+:0

4. POSMS
FRANCIJAS GRAND PRIX
58Ɩ1$MǌOLMV

1HGƝƺXSƝF%HƺƧLMDV*UDQG3UL[QRWLND
0DUQDV*UDQG3UL[VDFƯNVWH)UDQFLMƗ
5HLPVƗ 7DMƗ SƗUVWHLJXPX YLHWƝMLHP
VDJƗGƗMDPƗMLQLHNVäDQV%HUƗDUIUDQ
þX*RUGLQLDXWRPRELOLSƗUVSƝMRW)HUUD
ULNRPDQGDVSLORWXVXQL]FƯQRWX]YDUX
7RPƝU DWãƷLUƯEƗ QR LHSULHNãƝMƗP VH
]RQƗPJDGƗVDFƯNVWHV5HLPVƗ
QHWLNDLHNƺDXWDVþHPSLRQƗWDR¿FLƗODMƗ
NDOHQGƗUƗ 2¿FLƗOƗ )UDQFLMDV /LHOƗV
%DOYDV L]FƯƼD QRWLND QHGƝƺX YƝOƗN
5XƗQƗ1R*RUGLQLWLNDJDLGƯWVSDQƗ
NXPX DWNƗUWRMXPV 7LNPƝU DUƯ )HUUDUL
QHVQDXGDXQELMDVDJDWDYRMXãLG]LQƝ
MDX]ODERMXPXV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP

5. POSMS
/,(/%5,7Ɩ1,-$6*5$1'35,;
6,/9(56721$MǌOLMV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
'åX]HSSH)DULQD$OID5RPHR
+RVƝ)URLODQV*RQ]DOHVV)HUUDUL

6. POSMS
9Ɩ&,-$6*5$1'35,;
1,5%85*5,1*$DXJXVWV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
$OEHUWR$VNDUL)HUUDUL

VHNXQGHV OƝQƗNV QHNƗ VSƝMD X]UƗGƯW
$VNDULDUVDYX)HUUDUL
$VNDULQHDWVWƗMDNRQNXUHQWLHPQHPD
]ƗNR FHUƯEX 6WDUWƝGDPV QR SLUPƗV
SR]ƯFLMDV YLƼã DL]YDGƯMD SHUIHNWX VD
FƯNVWLQHDSOLQH]DXGƝMDOƯGHUSR]ƯFLMX
X]UƗGƯMD ƗWUƗNR DSƺD ODLNX XQ ¿QLãƝMD
SLUPDMƗ YLHWƗ $UƯ SƗUƝMƗV JRGD SMH
GHVWƗOD YLHWDV WLND )HUUDUL NRPDQGDV
SLORWLHP)DULQDPXQ7DUXI¿0ƗMLQLH
NLHP QƗFƗV VDPLHULQƗWLHV DU 5REHU
WD 0DQ]RQD FHWXUWR YLHWX )HUUDUL XQ
$VNDUL SƗUVYDUV ELMD PLO]ƯJV  0DQ
]RQV¿QLãƝMDDSƺXVDL]OƯGHUD

%HUƗ L]PLVƯJL FHQãRWLHV SDQƗNW OƯGH
.YDOL¿NƗFLMD DWNDO QROLND YLVX VDYƗV UXVDYDUƝMDVDERMƗMDVDYXDXWRPRELOL
YLHWƗV)HUUDULSLORWLDL]ƼƝPDYLVXSLU XQLOJXODLNXELMDVSLHVWVSDYDGƯWERN
PRVWDUWDULQGXDWVWXPMRWPƗMLQLHNXV VRV5H]XOWƗWƗWLNDLYLHWD
X]RWUR%HUƗX]UƗGƯWDLVODLNVELMD
/LHOEULWƗQLMDVVDFƯNVWƝWUDGLFLRQƗOLWLND
SƗUVWƗYƝWDYLUNQHYLHWƝMƗUDåRMXPDDX
WRPRELƺX+:0&RRSHU&RQQDXJKW
0ƗMDV VDFƯNVWƝ DU SDãD NRQVWUXƝWX
DXWRPRELOL $VWRQ %XWWHUZRUWK SLHWHL
FƗV%LOV$VWRQV.YDOL¿NƗFLMƗYLƼãELMD
GLYUHL] OƝQƗNV SDU )HUUDUL SLORWLHP XQ
WƗGƝƺVDFƯNVWƝVQROƝPDQHPD]QHVWDU
WƝW3LUPRVWDUWDSR]ƯFLMXLHJXYD)DUL
QD WRPƝU $VNDUL VSƝMD X]UƗGƯW WLHãL
WƗGXSDãXDSƺDODLNX
3DUSULHNXYLHWƝMLHPOƯG]MXWƝMLHP0DLNV
+RWRUQVDUVDYX&RRSHUVSƝMD¿QLãƝW
WUHãDMƗYLHWƗWRPƝUWDVQRWLNDYLHQƯJL
WƗGƝƺ ND )DULQDV DXWRPRELOLP UDGƗV
SUREOƝPDVDUDL]GHG]HVVYHFƝP8]
YDUƝWƗMV$VNDUL¿QLãƗDSVWHLG]D+RWRU
QXSDUDSƺLHPXQSR]ƯFLMƗ¿QLãƝMX
ãR7DUXI¿SDUDSOL,]FƯQƯMLVX]YDUDV
$VNDUL DU  SXQNWLHP DWUDGƗV NRP
IRUWDEOƗNRSYƝUWƝMXPDYDGƯEƗ
'DOƯEDL9ƗFLMDV*UDQG3UL[L]FƯƼƗSLH
WHLFƗV YDLUƗN NƗ WUƯVGHVPLW EUDXFƝML
QR NXULHP DSWXYHQL SXVH L]PDQWRMD
YLHWƝMƗ UDåRMXPD$)0 XQ 9HULWDV DX
WRPRELƺXV3ULYƗWRGDOƯEQLHNXLHVSƝMDV
SLHQƗFƯJL VDJDWDYRW DXWRPRELOL VD
FƯNVWƝP ELMD YLVDL LHUREHåRWDV WƗGƝƺ
QHELMD SƗUVWHLJXPV ND OLHOƗNƗ GDƺD
GDOƯEQLHNX QHVSƝMD YHLNW SDW SXVL VD
FƯNVWHV
*DQ NYDOL¿NƗFLMƗ JDQ VDFƯNVWƝ ELMD
YƝURMDPDLHUDVWƗDLQDSULHNãƗYLVLHP
$VNDUL XQ )DULQD WƗOƗN YLVL SƗUƝMLH
*RUGLQLSLORWL7UHQWLƼMDQVXQ0DQ]RQV
JDQ LHJXYD LHVSƝMX VWDUWƝW QR SLUPƗV
VWDUWD ULQGDV OƯG]ƗV DELHP )HUUDUL SL
ORWLHP WDþX YLƼX X]UƗGƯWDLV ODLNV ELMD
MǌWDPL OƝQƗNV 7UHQWLƼMDQV QR $VNDUL
DWSDOLND  EHW 0DQ]RQV  VH
NXQGHV
7UDVƝ NXUƗ SLUPV JDGD ELMD L]FƯQƯMLV
OLHOLVNXX]YDUX$VNDULDWNDOELMDƗWUƗNV

SDU YLVLHP SƗUƝMLHP 6DFƯNVWHV JDLWƗ
$VNDULDXWRPRELOLPUDGƗVHƺƺDVQRSOǌ
GHXQQƗFƗVDSPHNOƝWERNVXV7RPƝU
DUƯWDVQHƺƗYD)DULQDPFHUƝWX]SLUPR
YLHWX  SƝF DWJULHãDQƗV QR ERNVLHP
$VNDULDWMDXQRMDVDYXGRPLQƝMRãRSR
]ƯFLMX

=$1'9257$DXJXVWV

6DFƯNVWƝ WRPƝU SƗUVWHLJXPL QHQRWL
ND XQ ODL NƗ +RWRUQV FHQWƗV L]VSLHVW
QR VDYD &RRSHU YLVX LHVSƝMDPR WUƯV
)HUUDUL NRPDQGDV DXWRPRELƺL OƝQƗP
DWWƗOLQƗMƗV QR SƗUƝMLHP$VNDUL L]FƯQƯ
MDSƗUOLHFLQRãXX]YDUXEHW+RWRUQDP
QƗFƗVVDPLHULQƗWLHVWLNDLDUYLHWX

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP

/DLDUƯþHPSLRQƗWDOLNWHQLVMDXELMDL]
ãƷƯULHV XQ WƗGD SƝGƝMƗ SRVPD VSULH
G]H NƗ LHSULHNãƝMRV JDGRV QHELMD
PDQƗPD LWƗƺX NRPDQGDV XQ WR SLORWL
YƝOƝMƗV SDUƗGƯW SƗUOLHFLQRãX VQLHJX
PX )HUUDUL NRPDQGD SLHWHLFD VDFƯN
VWƝPSLORWXV WDLVNDLWƗMDXLHUDVWRV
³UH]HUYLVWXV´ NDV QRGURãLQƗWX DXWR
PRELƺXVNRPDQGDVOƯGHULHP %HLG]RW
DUƯ 0DVHUDWL NDV VH]RQDV JDLWƗ ELMD
YƝURMDPL YLHQ NƗ SULYƗWR NRPDQGX UƯ
FƯEƗ HVRãLH DXWRPRELƺL VWDUWƝMD SLOQ
YƝUWƯJƗ NRPDQGDV VDVWƗYƗ DU MDXQR
$*&0PRGHOL

8. POSMS
,7Ɩ/,-$6*5$1'35,;
021&$VHSWHPEULV

7UDVHVJDUXPVNP

2UJDQL]ƝWƗML ELMD QROƝPXãL VDFƯNVWƝP
SLHODLVWWLNDLDXWRPRELƺXVWƗGƝMƗGL
OƝQƗNLHSƝFNYDOL¿NƗFLMDVMDXYDUƝMD
NƗUWRWþHPRGƗQXVƖWUƗNDLVDWNDOELMD
$VNDUL WLNPƝU +RVƝ )URLODQV *RQ]H
OHVV SDUƗGƯMD MDXQƗ 0DVHUDWL SRWHQ
FLƗOXLHJǌGDPVSLHNWRVWDUWDSR]ƯFLMX

$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
'åX]HSSH)DULQD$OID5RPHR
$OEHUWR$VNDUL)HUUDUL

 
 

3MHUR7DUXI¿



5ǌGROIV)LãHUV



0DLNV+RWRUQV



5REHUWV0DQ]RQV



7URMV5DWPDQV



/XLGåL9LORUHVL



+RVƝ)URLODQV*RQ]DOHVV

7DV ND 0DVHUDWL VQLHJXPV NYDOL¿NƗ
FLMƗ QDY QHMDXãƯED DSVWLSULQƗMƗV VD
FƯNVWƝ  MDX VWDUWƗ *RQ]DOHVV L]UƗYƗV
YDGƯEƗ 9LƼã OƯGHUSR]ƯFLMX QRWXUƝMD
JDQGUƯ] SXVL VDFƯNVWHV WRPƝU SƝF
DL]NDYƝãDQƗV SLWVWRSƗ DWNULWD X] WUH
ãRYLHWX*RQ]DOHVVL]PLVƯJLPƝƧLQƗMD
SDQƗNW )HUUDUL SLORWXV XQ EUƯGL YƝOƗN
DSVWHLG]D9LORUHVLWDþXSDQƗNW$VNDUL
YDLUVQHSLHWLNDODLND
)HUUDUL DU X]YDUX PƗMDV VDFƯNVWƝ SD
EHLG]D ãR WULXPIƗOR VH]RQX  LNYLHQƗ
(LURSDVSRVPƗWƗVSLORWLNƗSDX]DXJ
VWƗNDMLHP JRGD SMHGHVWƗOLHP $VNDUL
MD QHVNDLWD SƝF FLWƗGLHP QRWHLNX
PLHP UƯNRWƗV ,QG\  VDFƯNVWHV  L]
FƯQƯMD X]YDUDV YLVƗV VDFƯNVWƝV NXUƗV
SLHGDOƯMƗV )HUUDUL ELMD QHSƗUVSƝWL WR
PƝU 0DVHUDWL VQLHJXPV OLHFLQƗMD ND
QƗNDPDMƗ VH]RQƗ VDJDLGƗPD NULHWQL
VDVSULQJWƗNDFƯƼD

Fakti par 1952.gada Formula 1 sezonu:

JDGD)RUPXODVH]RQDV
NRSYƝUWƝMXPV

'åX]HSSH)DULQD

WƗWL $VNDUL MDX GLYXV SRVPXV SLUPV
þHPSLRQƗWDEHLJƗPELMDSDYHLFLVYLVX
ODLNƺǌWXSDUNRSYƝUWƝMXPDX]YDUƝWƗMX
9LƼDNRPDQGDVELHGULHPQHELMDYDLUV
SDWWHRUƝWLVNXLHVSƝMX$VNDULDSVWHLJW

$WOLNXãDMƗVGLYƗVVDFƯNVWƝV)HUUDULSL
ORWLYDUƝMDYƝOSDFƯQƯWLHVSDURWURYLHWX
NRSYƝUWƝMXPƗ7DUXI¿ELMDLHJXYLV
SXQNWXV EHW )DULQD  %LMD PD]WL
FDPVNDFLWDVNRPDQGDVSLORWVYDUƝWX
ãDMƗFƯƼƗLHVDLVWƯWLHV7RPƝUNYDOL¿NƗ
FLMƗSDUSƗUVWHLJXPXSDUǌSƝMƗV0DLNV
+RWRUQV L]FƯQRW VHY VWDUWD SR]ƯFLMX
SLUPDMƗ ULQGƗ XQ DWVWXPMRW X] RWUR
/XLGåL9LORUHVLDU)HUUDUL

7. POSMS
1Ʈ'(5/$1'(6*5$1'35,;

$OEHUWR$VNDUL

ýHWUƗV VDFƯNVWƝV NR $VNDUL þHPSLR
QƗWD LHWYDURV ELMD DL]YDGƯMLV (LURSDV
WUDVƝV YLƼã ELMD L]FƯQƯMLV PDNVLPƗOR
SXQNWX VNDLWX   NDV SLHQƗFƗV SDU
X]YDUX   XQ ƗWUƗNR DSƺD ODLNX  
7ƗNƗþHPSLRQƗWDLHVNDLWƝWLNDƼHPWL
YƝUƗ WLNDL þHWUL ODEƗNLH VDFƯNãX UH]XO
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9ƗFLMDV*UDQG3UL[)HOLþH%RQHWRNƺXYDSDUSLUPRSLORWXNXUXGLVNYDOL¿FƝMDQRþHPSLRQƗWDVDFƯN
VWƝPSLUPDMƗDSOƯYLƼDDXWRPRELOLVL]VOƯGƝMDQRWUDVHVWDþXSƝFSDOƯG]ƯEDVQRPDODVVSƝMDDWJULH]
WLHVWUDVƝNDVQHELMDDWƺDXWV7DMƗSDãƗVDFƯNVWƝVHYLELMDSLHWHLFLV%HUQKDUGV1ƗNHL]UƗGƯMƗVND
WDVQDYƯVWDLVYƗUGVEHWJDQ*LQWHUD%HKHPDSVHLGRQƯPV
/LHOEULWƗQLMDV*UDQG3UL[L]FƯƼƗELMDOLHOƗNDLV¿QLãƝMRãREUDXFƝMXVNDLWV WƗODLNDWHKQLNDLQH
UDNVWXUƯJVUHNRUGV âƗGXVNDLWXQƗNDPUHL]L]GHYƗVDWNƗUWRWYLHQJDGD%UD]ƯOLMDV*UDQG3UL[
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(VWDVLR6RXWX0DLRUVVDPƝUƗWXUƯJV
ƗUVWVNXUãVDYDVNDUMHUDVODLNƗNƺXYD
SDW SDU %UD]ƯOLMDV YHVHOƯEDV PLQLVWUX
YƝOƝMƗVODLYLƼDGƝOV1HOVRQVNƺǌWXSDU
SURIHVLRQƗOXWHQLVLVWX$ULVWRNUƗWLVNDLV
VSRUWD YHLGV NXUƗ QDY MƗVDVWRSDV DU
SƗUPƝUƯJXULVNXODEDL]JOƯWƯEDXQPLH
UƯJDNDUMHUDOLNƗVNDYLVDWXUSPƗNƗ
G]ƯYH1HOVRQDP6RXWX0DLRUDPMDXLU
VDSOƗQRWD7RPƝUYLƼDƧLPHQHQHELMD
SDUHG]ƝMXVL ND SXLVLP UDGƯVLHV SDYL
VDP FLWƗGD DL]UDXãDQƗV  VDFƯNVWHV
=LQRW ND ƧLPHQH QHL]WXUƝVLHV ODEYƝ
OƯJLSUHWYLƼDMDXQRDL]UDXãDQRV1HO
VRQVPƝƧLQƗMDVOƝSWVDYXLGHQWLWƗWLXQ
YƝOƗNDUƯSLOQƯJLR¿FLƗOLSLHƼƝPDVDYDV
PƗWHVSLUPVODXOƯEXX]YƗUGX3LNƝ
'UƯ] YLHQ SƝF SLUPDMLHP VSRåDMLHP
SDQƗNXPLHP MDXQDMDP FHQVRQLP
G]LPWDMƗ%UD]ƯOLMƗSDOLNDSDUãDXUXXQ
YLƼãGHYƗVX](LURSXNXUQRWLND³ƯVWƗV
VDFƯNVWHV´ JDGƗ 3LNƝ SƗUOLHFL
QRãLX]YDUƝMD%ULWX)RUPXODþHPSLR
QƗWƗ XQ SLHVDLVWƯMD YDLUƗNX )RUPXOD
 NRPDQGX LQWHUHVL 9LƼD GHELMDV VD
FƯNVWƝVDU(QVLJQXQ%6)DEULFDWLRQV
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NRPDQGDV 0F/DUHQ DXWRPRELOL 3LNƝ VSƝMX SLHUƗGƯW VHYL )RUPXOD  VDFƯN
VWDUWƝMD YLVDL DW]ƯVWDPL ƼHPRW YƝUƗ VWƝVVWDUWƝMRWVWDELOƗNRPDQGƗ
DXWRPRELƺXLHVSƝMDV
JDGD VH]RQD %UDEKDP NRPDQ
3LNƝ VQLHJXPX ƗWUL YLHQ QRYƝUWƝMD GDL L]YƝUWƗV SDU PXUJX JDOYHQRNƗUW
%UDEKDP NRPDQGDV ƯSDãQLHNV %HU $OID5RPHRG]LQƝMXGƝƺ1LNLMV/DXGD
QLMV(NOVWRQVXQNRPDQGDVJDOYHQDLV QHVDJDLGRW VH]RQDV L]VNDƼX SD]LƼR
VSRQVRUV 3DUPDODW NDV WLHãL WREUƯG MD ND DL]LHW QR NRPDQGDV 7Ɨ MDXQL
UHDOL]ƝMD VDYXV SURMHNWXV %UD]ƯOLMƗ ƼDLV3LNƝSƝNãƼLNƺXYDSDUNRPDQGDV
'UƯ]YLHQ(NOVWRQVSLHGƗYƗMDEUD]ƯOLH OƯGHUL6H]RQDVSƝGƝMRVGLYRVSRVPRV
WLPJDGXOƯJXPX%UDEKDPNRPDQGƗ %UDEKDP QRPDLQƯMD $OID 5RPHR G]L
SDU  WǌNVWRãLHP$69 GROƗUX JDGƗ QƝMXV SUHW &RVZRUWK 5H]XOWƗWL ELMD
6DOƯG]LQƗMXPDP  YLƼD NRPDQGDV DFƯPUHG]DPL  SƝGƝMƗ SRVPƗ 3LNƝ
ELHGUV 1LNLMV /DXGD JDGƗ VDƼƝPD  VWDUWƝMD QR SLUPƗV VWDUWD ULQGDV XQ
PLOMRQX$69GROƗUX/ƯJXPVELMDVDYƗ SDWX]VWƗGƯMDƗWUƗNRDSƺDODLNXWUDQV
]LƼƗDEƗPSXVƝPL]GHYƯJV(NOVWRQV PLVLMDV SUREOƝPX UH]XOWƗWƗ  DSƺXV
LHJXYD WDODQWƯJX MDXQX SLORWX SDU VD SLUPV¿QLãDL]VWƗMƗV
OƯG]LQRãL ]HPX FHQX 3LNƝ LHJXYD LH
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JDGDVH]RQDEUD]ƯOLHWLPDWQHVD
SLUPRV OLHORV SDQƗNXPXV  VH]RQDV
SLUPDMƗ SRVPƗ 3LNƝ ¿QLãƝMD RWUDLV
FHWXUWDMƗL]FƯQƯMDSLUPRVWDUWDSR]ƯFLMX
XQVDYXSLUPRX]YDUXGLYXVSRVPXV
SLUPV VH]RQDV EHLJƗP 3LNƝ DWUDGƗV
þHPSLRQƗWD NRSYƝUWƝMXPD YDGƯEƗ
DSVWHLG]RW$ODQX'åRQVXSDUSXQNWX
$WOLNXãDMRV GLYRV SRVPRV 3LNƝ ELMD
VSLHVWV L]VWƗWLHV EHW 'åRQVV L]FƯQƯMD
GLYDVX]YDUDVãRUHL]WLWXOVEUD]ƯOLHWLP
JƗMDVHFHQ
JDGƗ ORPDV PDLQƯMƗV  ãRUHL]
SLUPVSƝGƝMƗSRVPD3LNƝELMDLHG]LQƝ
MRVDWSDOLHNRWSXQNWXQRRWUD:LOOLDPV
SLORWD  .DUORVD 5HLWHPDQD$EL VƗQ
FHQãL DU PRNƗP DL]YDGƯMD L]ãƷLURãR
VDFƯNVWL5HLWHPDQVFƯQƯMƗVDUERMƗWR
DXWRPRELOL 3LNƝ DU VPHOG]ƯJƗP VƗ
SƝP QR WUHQLƼEUDXFLHQRV JǌWƗ VDYDL
QRMXPD%UD]ƯOLHWLVVSƝMD¿QLãƝWSR
]ƯFLMƗ L]FƯQRW WLWXODP QHSLHFLHãDPRV
 SXQNWXV %HLG]RWLHV VDFƯNVWHL ELMD
L]VƯNXãLDUƯYLƼDVSƝNL3LNƝEH]FLWX
SDOƯG]ƯEDV QHVSƝMD QH L]NƺǌW QR DX
WRPRELƺD QH GRWLHV X] DSEDOYRãDQDV
FHUHPRQLMX
3ƝFYLHQDVWHKQLVNƗPSUREOƝPƗPED
JƗWDVVH]RQDVJDGƗ3LNƝDWNDO
WULXPIƝMD )RUPXOD  þHPSLRQƗWƗ 1X
MDX GLYNƗUWƝMDLV SDVDXOHV þHPSLRQV
%UDEKDP NRPDQGƗ VƗN MXVWLHV ¿QDQ
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VLƗOLQHQRYƝUWƝWV9LHQƗNRSƯJLSDYDGƯ
WƗVH]RQƗ1LNLMV/DXGD1HOVRQDPELMD
LHPƗFƯMLV GDXG]DV G]ƯYHV JXGUƯEDV
WDL VNDLWƗ WR ND ³QDXGDL LU QR]ƯPH´
3LNƝ QR (NOVWRQD ELMD VDƼƝPLV DOJDV
SDDXJVWLQƗMXPX WREUƯGPLOMRQX$69
GROƗUX JDGƗ  WRPƝU YLƼDSUƗW VXPPD
ELMDSƗUƗNPD]DJDGƗ(NOVWRQV
SD]LƼRMD 3LNƝ ND QHPDNVƗV YDLUƗN
SDU  PLOMRQLHP %UD]ƯOLHWLV GDXG]
QHGRPƗMRW GHYƗV SLH )UHQND 9LOMDP
VD NXUã 3LNƝ QHWLUJRMRWLHV SLHGƗYƗMD
PLOMRQXV

7UƯVNƗUãDLV SDVDXOHV þHPSLRQV DWNDO
SLHUƗGƯMD ND ³QDXGDL LU QR]ƯPH´ SD
PHWRW :LOOLDPV XQ SLHYLHQRMRWLHV /R
WXV3DWV3LNƝYƝOƗNWHLFDNDDL]JƗMLV
X]/RWXVOLHODVQDXGDVGƝƺPLOMRQX
$69GROƗUX

3ƝFQHL]WHLNVPƯJƗPVH]RQƗP3LNƝ
SƗUJƗMD X] %HQHWWRQ âƷLWD ND ODEƗ
NLH EUD]ƯOLHãD VDFƯNãX JDGL MDX LU DL]
PXJXUDV WRPƝU VH]RQDV SƝGƝMRV
GLYRV SRVPRV 1HOVRQV L]FƯQƯMD GLYDV
X]YDUDV SDFHƺRWLHV NRSYƝUWƝMXPƗ
X] WUHãR SR]ƯFLMX JDGD VH]RQƗ
JDGƗ 3LNƝ DU  X]YDUƗP ELMD 3LNƝYƝOPƝƧLQƗMDGHPRQVWUƝWFLHQƯJX
WXYX WLWXOD L]FƯQƯãDQDL WDþX VODYHQƗV VQLHJXPXWRPƝUVH]RQDVEHLJƗVELMD
ULHSX SUREOƝPDV GƝƺ ELMD VSLHVWV SLH VNDLGUV  NRPDQGDL LU MDXQD SULRULWƗWH
NƗSWLHV $OƝQDP 3URVWDP JDGƗ MDXQLHJǌWDLVYƗFXSLORWV0LKDƝOVâǌ
3LNƝNRPDQGDVELHGUV1DLGåHOV0DQ PDKHUV
VHOV L]FƯQƯMD  X]YDUDV 3LNƝ WLNDL 
WDþXVWDELOƗNVVQLHJXPVWLHãLEUD]ƯOLH 6DYƗNDUMHUƗ3LNƝL]FƯQƯMDX]YDUDV
WLPƺƗYDL]FƯQƯWþHPSLRQDWLWXOX
 SLUPƗV VWDUWD SR]ƯFLMDV  UHL]HV
NƗSDX]JRGDSMHGHVWƗOD

'DXG]WLFLVUXQƗWVSDUYLƼDQHLHFLHWƯJRUDNVWXUX
GDåNƗUW L]NODLGƯJR G]ƯYHVYHLGX XQ QDXGDVNƗUL
WRPƝUYLHQVLUQHQROLHG]DPV3LNƝSDOLHNYLHQV
QRYLVXODLNXODEƗNDMLHP)RUPXODEUDXFƝMLHP

© Martin Lee
Karting Nord on Flickr

PASAULES LABĀKO VALKĀJAMO FOTO/VIDEO
ACTION KAMERU PIEDĀVĀ:

* - PĒRKOT PRECES VEIKALS.F1.LV TU ATBLSTI:
UN

