2013 . g a d a J ū n i j s

Nr .7

Latvieši iekaros
Amerikas virsotni

Riepu
skandāls
Formulā 1

MONAKO GP
dienasgrāmata

TEHNIKA: F1 SAREŽĢĪTĀ STŪRE

INTERVIJA: IGAUNIS UZ F1

VĒSTURE: SUDRABA BULTAS

GALERIJA

Foto: Aldis Putnins

PERESAM PA MUTI?

Serhio Peresu satiku tukšā Formula 1 paddokā svētdienas
vakarā, kad aiz sētas ostas malā bija palikuši tikai daži
uzticīgājie līdzjutēji. Peress devās pie viņiem, lai sniegtu pāris
autogrāfus tautiešiem no Meksikas un saņemtu atbalstu un
uzslavas par savu neviennozīmīgi vērtēto sacīksti Monako.
Peress nokaitināja Batonu, Alonso un Raikonenu, kurš ieteica
kādam beidzot ‘sadot pa muti’ meksikānim. Bet vai Peress to
tiešām ir pelnījis? Iespējams par to, ka savos apdzīšanas manevros pārāk paļaujas uz sāncensi un tā labvēlību, izvairoties
no sadursmes. Bet citādi viņa agresivitāte ir apsveicama.
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McLaren spogulis

McLaren motormāja Monako nebija tik atvērta
un pamanāma, kā Red Bull Energy Station, taču
viennozīmīgi iespaidīga. Tā atradās centrālajā paddoka vietā (kur notika visas TV intervijas ar pilotiem) un
tās stiklotā siena tā vien vilināja fotogrāfus iemūžināt
Monako pilsētas un klints atspulgu. No iekšpuses
viesmīlības mājā ir spirālveida stāvu novietojums trīs
stāvos un visur pieejami ērti galdi un lieli TV ekrāni.
Turklāt iepsēja bez maksas un droši uzlādēt savu telefonu. Sīkums, bet patīkami.
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Latvieši iekaros Paikspīku
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Zinātājiem vārds Paikspīka nozīmē ļoti daudz, nezinātājiem - absolūti neko. Arī
kalnā braukšanas sacensībām Latvijā nav tradīciju (nav jau tādu kalnu), bet
pasaulē tām ir liela nozīme autosporta attīstības pirmssākumos. Arī šobrīd
Paikspīkas iekarošana ir ne tikai nopietna sāncensība, bet arī sarežģīts
tehnoloģisks izaicinājums. Šajā numurā varēsiet lasīt par pašu Paikspīku, par šī
gada sacensību lielāko zvaigzni Sebastianu Lēbu, kā arī par latviešu projektu.

WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā
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Starts Monako

Starts Monako GP izcīņā bija vienīgā iespēja
Red Bull pilotiem atņemt uzvaru Niko Rosbergam. Lai gan vēlāk uz veiksmīgāku boksu
apmeklējumu stratēģiju Sebastians Fetels
un Marks Vēbers tika garām Luisam Hamiltonam, Rosbergs aizvadīja nevainojamu un
pārliecinošu sacīksti, nepieļaujot kļūdas arī
vairākos restartos.

WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji
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Monako vilinājums
Aizrautīga Formula 1 līdzjutēja darāmo darbu sarakstā noteikti ir Monako
GP apmeklējumus (gluži tā pat kā Spa vai Moncas) un tagad šim darbam
es varu pielikt ķeksīti. Uz vietas Monako bija pietiekami daudz pienākumu
un darbu, lai nevarētu tikai sēdēt un baudīt, tomēr tas nebūtu nemaz tik
aizraujoši un ar laiku noteikti arī apnicīgi. Šorīd esmu savācis pietiekami
solīdu foto arhīvu no visām piecām dienām Monako - daļu no šīm bildēm
redzēsiet šajā žurnālā, daļa jau ir tikusi publicēta F1.LV Blogā, bet daļa vēl
gaida savu kārtu. Taču fotogrāfijas nav galvenais ieguvums no Monako GP
apmeklējuma - drīzāk jau pieredze, kuru citādi gūt nav iespējams. Pieredze
par to, kā jāplāno Monako GP apmeklējums, kā jārunā ar komandām, lai
iegūtu ekskluzīvas intervijas, kā jānodibina kontakti ar citiem kolēģiem, lai
nākotnē iegūtu jaunus informācijas avotus. Un tad jau vēl ir pati Monako:
valsts, trase, vieta. Kā teicis kāds 30to gadu rakstnieks, “Monako ir saulaina vieta, ēnu mīlošiem cilvēkiem”. Tik tiešām tie, kuri jebkurā citā Eiropas
pilsētā nevarētu mierīgi doties ielās, Monako var justies kā mājās - šeit
viņus uz ielām vai veikalos traucē ļoti reti. Slavenību paradīze gan nodokļu,
gan apstākļu, gan attieksmes ziņā. Piektdien no rīta, dodoties uz paddoku,
pa ceļam (patālu no centra) sastapu Polu di Restu, kurš kopā ar savu fizioterapijas treneri ieturēja rīta skrējienu pa stāvajām Monako (vai drīzāk jau
Francijas teritorijas) ieliņām. Tomēr neviens viņu netreucēja un autogrāfu
neprasīja - arī es tikai uzsmaidīju, parādot, ka atpazīstu, tomēr cienu viņa
privāto telpu.
Kamēr Monako jau aiz muguras, priekšā vairāki lieliski autosporta notikumi un
šajā numurā nopietni esam
pievērsušies
Paikspīkai.
Tam ir ļoti nopietns iemesls,
jo šogad tur ar Peugeot
monstru dodas ne tikai rallija
zvaigzne Sebatians Lēbs,
bet arī latvieši ar Andra
Dambja konstruēto eO PP1
un pieredzējušo Jāni Horeliku pie stūres. Kolēģa Jura
trīs rakstos par Paikspīku
atradīsi visu informāciju,
kas jāzina par šo leģendāro
pasākumu, kā arī par Lēba
un
Dambja
projektiem.
Tiekamies virsotnē!
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Ilgi nevarēju izdomāt, ar kādu no banālajām
frāzēm sākt savu atskaiti par Monako GP. Formula 1 kalendāra pērle, izcilākais Grand Prix,
dzīvā leģenda, vēstures liecība - lai nu kā to
dēvē, bet esmu tur bijis, esmu to izjutis, ieelpojis, izpratis, izdzīvojis, bet noteikti ne līdz galam.
Būs jābrauc vēl!

evaru apgalvot, ka mana
pieredze Formula 1 trašu
apgūšanā aptvertu lielāko daļu
no kaledāra vai pat pusi no tā,
taču faktu, ka Monako krietni atšķiras no
citām trasēm visos aspektos tagad zinu.
Un ne jau pēc nostāstiem. Montekarlo
karaļvalstī ierados trešdien ar vilcienu no
Nica lidostas, kur mani nogādāja tiešais
AirBaltic (šī nav reklāma) reiss no Rīgas.
Vilciena stacija Monako ir paprāva,
tomēr tā atrodas pazemē, vai pareizāk
sakot, klintī. Turklāt pietiekami ilgi ir jāiet
pa tuneļu ejām, līdz atkal ieraugi dienas
gaismu un tad noteikti vajag apstāties,
atgūties, izbaudīt skatu, ieelpot un doties
tālāk. Tomēr es paļāvos emocijām un
gāju burtiski, kur acis rāda - tāpēc drīz
vien nokļuvu pie ostas, taču ne gluži
tās, kuru ieskauj 1.formulas trase. Vienu
vārdu sakot - apmaldījos. Taču panikas
vai satraukuma nebija - drīzāk tā bija
apzināta apmaldīšanās ar mērķi aplūkot,
kas vēl ir Monako bez tā, ko es redzēšu
turpmākās 5 dienas.

N

Pēc neplānotās ekskursijas devos kārtot
formalitātes - iegūt preses caurlaidi
akreditācijas centrā un tad iekārtoties
preses centrā, nopirkt pieeju internetam, rezervēt darba vietu un slēdzamu
skapīti. Tiem, kas vēlas zināt detaļās internets dienā maksā 20 Eiro, tātad uz
nedēļas nogali 80-100 Eiro.
Trešdiena ir diena, kad ar savu media
caurlaidi varu iekļūt arī boksu celiņā.
Savukārt, tuvojoties izšķirošajiem
notikumiem, pieeja boksu celiņam kļūst
sarežģīta vai neiespējama, ko diktē
drošības noteikumi par cilvēku skaitu
boksu celiņā. Tad nu izmantoju iespēju
un trešdien ‘slaistījos’ boksu celiņā,
kur dzīvība burtiski kūsāja (nekad nav
paticis šis vārds - iesakiet citu). Tieši
trešdiena Monako ir diena, kad komandu mehāniķi cītīgi gatavo formulas
homologācijas procesam un tātad velk
dienas gaisām visus komandu sagatavotos jauninājumus. Turklāt process
mēs ieilgt un tas nozīmē, ka pie FIA
tehniskās pārbaudes boksa mēdz izveidoties rinda, kas savukārt dod iespēju
ne tikai nofotografēt mašīnas no tieša
tuvuma, bet pat aptaustīt tās, lai gan
var dabūt pa pirkstiem no modrajiem
mehāniķiem. “Red Bull” komanda arī
šajā ziņā centās visu kontrolēt un formulas pirms pārvietošanas pa boksu celiņu
tika apklātas ar īpašiem pārsegiem,
neatklājot fotogrāfiem un žurnālistiem ne
nieka.
Tostarp pie Sauber boksiem trešdien
bija vērojams interesants ‘šovs’ - FIA
medicīnas delegāta uzraudzībā Monako GP glābšanas dienests simulēja
pilota glābšanas operāciju smagas
avārijas gadījumā ar aizdomām par
mugurkaula lūzumu. ‘Operācija’ noritēja
gluži kā pitstops Formulā 1 - bez
aizķeršanās un katrs zināja savu vietu.
Turklāt pēc tam, kad ‘cietušais’ ar visu
krēslu jau bija izvilkts, mugurkauls
nofiksēts un pārcelts uz nestuvēm,

glābšanas dienesta vadītājs uzsāka
aktīvu diskusiju ar FIA delegātu par to,
kā varētu uzlabot šo precedūru. Šeit nekas netiek atstāts gadījumā varā - krass
pretstats tam, kas Formulā 1 valdīja
pirms gadiem 40.
Monako GP pirmās treniņu sesijas
tradicionāli notiek jau ceturtdienās,
kamēr piektdienā trase ir rezervēta
atbalsta sacīkšu norisei, bet dienas
vidū jau tiek atvērta publikai, jo laicīgi
jāsāk gatavoties svinībām, ballītēm un
tusiņiem. Lietderīgi piektdienas vakaru
izmantoju arī es un kopā ar savu kolēģi
vispirms devāmies aplūkot ‘Formula 1
Gallery’ veikaliņu-galeriju-muzeju, kur
atrodami autentiski F1 ‘dārgumi’ (ķiveres
kombinezoni, mašīnu detaļas, grāmatas
utt) no senākiem un ne tik seniem laikiem, bet vēlāk vakariņojām restorānā
“La Saliere”, kas savulaik esot bijis
iecienīts arī pilotu vidū. Arī šoreiz pie
blakus galdiņa vakariņoja Žaks Vilnēvs,
kurš piestrādā franču TV par ekspertu.
Ja turpinu par ēšanu, tad šī ir viena
no lietām (vai problēmām, ja esi tik
dārgā vidē kā Monako), kas atrisinājās
pati no sevis. Formula 1 komandas ir
parūpējušās, lai arī žurnālistu ordas tiktu
pabarotas: jau ceturtdienas pusdienlaikā
īpašas pusdienas organizēja Ferrari
komanda, kamēr citā laikā var doties
ieturēties gandrīz jebkuras komandas
viesmīlības mājā. Atkal jāsaka, ka soli
vai divus visiem priekšā ir Red Bull,
kas kā jau ierasts pēdējos pāris gados, Monako ostā uz ūdens ir uzslējuši
iespaidīgu ‘Energy Station’ ar atklātu baseinu otrajā stāvā. Ceturtdienas vakarā
šajā centrā risinājās arī pasākums
žurnālistiem, kas bija ļoti labi apmeklēts.
Tostarp citā laikā Red Bull bija pirmā vieta, kur doties ieturēt pusdienas, kurām
noteikti savu roku pielicis arī latviešu
pavārs Niks Gulbergs. Paldies, Nik, bija
ļoti garšīgi! Interesanti, ka piedāvājumā
ik dienu bija arī dažādas formas pasta ar
mainīga sortimenta jūras veltēm. To visu
bija iespējams baudīt kopā ar baltvīna
glāzi, bet desertā lielisks fons - Monako
osta, jahtas un Formula 1 trases fragmenti. Vai vēl kādam saskrēja mutē
siekalas?
Monako viss ir citādi - ne preses centrs, ne paddoks, ne atbalsta sēriju štābi
neatrodas tradicionālās vietās trases
iekšienē. Preses centrs ir novietots
ostas malā kopā ar Formula 1 komandu
paddoku un centra tālākais stūris atrodas tieši pie ‘La Rascasse’ līkuma, kuru
lieliski varēja vērot no preses centra
logiem. Tostarp GP3 un Formula Renault
3.5 sēriju paddoki atradās krietni patālu
no trases un F-Renault gadījumā tas bija
pat ārpus Monako administratīvās teritorijas. Komandas uz trasi ierodas nelielos kravas busiņos, kur iekrauta visa
iedzīve, bet formulas tiek transportētas
ar nelielām piekabēm, kuras velk
kvadracikli. Komandas izkārtojas priekšā
F1 komandu boksiem un sesija var
sākties.

Ja jau pieskāros atbalsta sērijām tad
atzīmēsim uzvarētājus - GP2 ietvaros
uzvarēja Sems Bērds, kurš pārstāv
krievu ‘Russian Time’ komandu, ar kuru
krievu žurnālisti saista lielas cerības. Bet
otrajā braucienā triumfēja Stefano Koleti,
kurš ir Monako pavalstnieks un kurš
kļuvis arī par čempionāta līderi. Tostarp
F-Renault sacīkstē no pirmās pozīcijas
uzvaru izcīnīja šveicietis Niko Millers,
bet labākais no četriem krieviem šajās
sērijās bija bijušais čempions Mihails
Aļošins.
Ne velti pieminēju krievus un viņu
panākumus, jo šorīd formulu sērijās
nenoliedzami ir ‘krievu vilnis’ un to
var novērtēt arī pēc žurnālistu skaita.
Aprunājos ar krievu kolēģiem (pāris,
kas dzīvo Spānijā, bet sakās esam
īsti Krievijas patrioti) un viņi atzina, ka
interese par augstākā līmeņa autosportu
pēc Vitālija Petrova startiem Formulā 1
tiešām ir kāpusi, taču šobrīd nav zināms,
kas notiks tālāk. Lielas cerības tiek
liktas uz jau pieminēto krievu komandu,
kur naudas ir pietiekami un galvenais,
lai pietiek prāta, kā arī uz 17 gadus
jauno talantu Sergeju Sirotkinu, kuram
gan nedēļas nogale Monako nebija
veiksmīga.
Pasākums, kur iepazinos ar pieminēto
krievu žurnālistu pāri, saucās Čempionu
līgas fināla skatīšanās. Pasākums,
protams, bija neoficiāls, taču jau dienas laikā meklēju iespēju to vērot un,
kā izrādās, tad Mercedes komandas
viesmīlības māja bija vienīgā, kur
man neoficiāli apstiprināja, ka tāda
skatīšanās vakarā notiks. Divu vācu
klubu spēkošanās tika ar milzīgām
ovācijām uztverta Mercedes darbinieku
(vismaz vācu izcelsmes) vidū un mēs
nemanāmi iejukām kopējās eiforijas
pārņemtajā pasākumā. Spēle gan
beidzās ar nelielu vilšanos, jo izteikti
lielāka daļa skatītāju bija par dzeltenajiem (Borussia). Interesanti, ka citās
komandās Čempionu līgas norise
tika uztverta vienaldzīgi - pēc spēles
devāmies caur paddoku, kurš jau bija
pilnībā kluss un tukšs.
Ja ceturtdienas treniņi Monako aizritēja
bez lieliem ekscesiem, tas sestdien
sākās īstā jautrība. Jau treniņos ‘Sainte
Devote’ līkums prasīja savu nodevu - tur
formulu apskādēja Romēns Grožāns un
Felipe Masa, kurš bremzējot nobloķēja
abus riteņus. Turklāt Ferrari nepaguva
līdz kvalifikācijas pirmajai kārtai savest kārtībā Masa formulu un brazīlietim
Monako GP sākās no pēdējās starta
rindas. Taču vēl pirms tam uzlija lietus - 30 minūtes pirms kvalifikācijas
sākuma pāri kalniem no Francijas
puses pārvēlās tumšs mākonis, kuru ar
bažām uzlūkoja vairāki piloti, kas tolaik
paddokā runāja ar žurnālistiem pirms
gaidāmās kvalifikācijas. Taču bija daži,
kas par to tikai priecājās - vispirms jau
mājnieks (Fetels Monako nosauca par
‘mazo Franciju’) Žans Ēriks Verņē, kurš

labi zināms ar savām spējām slapjā trasē.
Pirmās divas kvalifikācijas kārtas tiešām
bija mitrā trasē un tas ļāva Verņē pirmo
reizi sezonā iekļūt izšķirošajā kvalifikācijas
kārtā. Tur gan arī progress pārtrūka, jo
trase bija nožuvusi. Vadošo pilotu vidū
epizodiskais lietus lielas problēmas
nesagādāja - Mercedes, kā jau tika
prognozēts, bija ātrākie un Rosbergs atkal
priekšā Hamiltonam. Pēc kvalifikācijas
pagadījās būt Mercedes viesmīlības mājā,
kad tur atgriezās Niko Rosbergs un tika
uzņemts ar lielām ovācijām - tur pat pie
galda savu draugu ielenkumā sēdēja
arī Keke Rosbergs un malkoja vīnu.
Tad apsveicējiem pievienojās arī Nikijs
Lauda, kurš par šo panākumu bija tiešs
un konkrēts. “Laba sperma,” norādīdams
uz Keki Rosbergu, paziņoja Lauda. Niko
izlikās, ka nesaprot šo joku.
Svētdiena Monako sākās ar Renault
Sport pasākumu Red Bull Energy Station
centrā, kur tika paziņots par franču dzinēja
ražotāja aliansi ar Toro Rosso komandu.
Renault Sport boss atzina, ka kompānija
būs vismaz trīs klienti (kā trešais aiz
Red Bull un Toro Rosso acīmrezot būs
Caterham komanda, kas sadarbojas
ar frančiem arī Alpine projekta sakarā),
bet iespējami pat pieci dzinēju klienti uz
2014.gadu. Tostarp paddokā sākās īsts
zvaigžņu pieplūduma vilnis un tur bija
iespējams klātienē ‘sastapt’ cilvēkus, kurus
parasti redzam televīzijā vai kino. Tāpat
nevar neatzīmēt ļoti lielu bijušo F1 pilotu
koncentrāciju Monako paddokā svētdienas
pēcpusdienā - tagad manā rīcībā ir solīda
kolekcija ar bijušo pilotu portretiem.
Pašu galveno pasākumu nedēļas nogalē
- F1 Grand Prix sacīksti, vēroju no preses
centra, kur pa logiem bija redzams jau
pieminētais lēnais ‘La Rascasse’ līkums,
bet monitoros visa vizuālā informācija un
apļa laiki. Arī šī pieredze bija unikāla, jo
preses centrs sacīkstes laikā ir kā viens
vesels, dzīvs organisms, kas noelšas,
ir sajūsmā, sašutumā vai garlaikojas,
reaģējot uz notikumiem trasē. Lielākos
aplausus un ovācijas izpelnībās Adrians
Zutils, kurš ‘Lowes’ līkumā veica divus elegantus apdzīšanas manevrus (Džensons
Batons un Fernando Alonso). Savukārt
pēc Romēna Grožāna avārijas izejā no
tuneļa, sašutumā bija pat franču kolēģi,
kas atzina, ka tas var būt beigu sākums
Lotus pilota F1 karjerā. Niko Rosberga uzvara nebija pārsteigums nevienam, tomēr
tā tika uzņemta ar skaļām ovācijām pat
neskatoties uz tobrīd jau uzkurto skandālu
par Mercedes un Pirelli slepejaniem riepu
testiem Barselonā.
Priekš žurnālista ineresantākās lietas
sākas uzreiz pēc finiša, jo pilotiem nav
ļauts doties uz savu vai komandas
motormāju pirms nav sniegtas oficiālās
intervijas īpašajā ‘aplokā’ paddoka vidū.
Tobrīd piloti vēl ir sacīkšu emociju varā
un nereti izspļauj vai vismaz ar ķermeņa
valodu nodot savas patiesās domas un
izjūtas. Kamēr Žans Ēriks Verņē staroja
par savu sezonas labāko sasniegumu
8.vietu, Luiss Hamiltons nespēja slēpt

vilšanos par palikšanu aiz goda pjedestāla
un galvenais - jau kuro reizi aiz sava
komandas biedra Rosberga. Ilgi žrnālisti
tincināja arī vienu no Monako zvaigznēm
Adrinanu Zutilu, kamēr Kimi Raikonens
uz jautājumiem atbildēja vienkāršiem
nepaplašinātiem teikumiem un pēc savas
piezīmes, ka ‘kādam vajadzētu sadot pa
muti Serhio Peresam’, žiperīgi devās uz
savu motormāju. Interesanti, ka arī goda
pjedestāla ieguvēji pēc oficiālās TV intervijas un tai sekojošiem jautājumiem ‘from
floor’, ir spiesti doties uz jau pieminēto
krātiņu un sākt visu no sākuma. Pieļauju,
ka tas varētu būt ļoti nogurdinoši, jo arī
jautājumi dažkārt ir muļķīgi, taču tuvāk pie
pilotiem tiek nekaunīgākie žurnālisti, kuri
ne vienmēr ir vismaz tik pat kompetenti.
Ar sacīkstes finišu preses centrā nekas
nebeidzas - patiesībā tikai sākas. Un
sākas īsta rosība, kas brīžiem robežojas
ar haosu - nākas plānot visu pa minūtēm,
lai pagūtu apmeklēt pēc iespējas vairāk
atvērtās interviju sesijas, kas notiek jau
pie komandu motormājām. Pat atlasot
tikai 5-6 pilotus, kuriem vēlies uzdot kādu
jautājumu, vari nepagūt izpildīt šo plānu,
jo atliek Kimi Raikonenam nokavēt savu
interviju sesiju par 5 minūtēm un jau visi
plāni mainās. Interesanti vērot, kā strādā
žurnāla ‘Autosport’ komanda, kurā bija 2
ziņu un LIVE redaktori un vēl 3 vadošie
redaktori: katram ir konkrēts uzdevums un
konkrēti piloti vai komandas, kas jāpratina.
Uz izmaiņām plānā viņi reaģē mierīgi un
attiecīgi pārplāno savu vai kolēģu grafiku,
lai viss tiktu aptverts. Iegūto informāciju
(audio failu formātā) izmanto ne tikai
ziņām, bet vēlāk veidojot arī analītiskus
rakstus žurnālam. Esmu viens un tāpēc
strādāju pēc pavisam citas metodes - jau
pirms posma izvirzu stingras prioritātes:
pilotus vai komandas, kuras vēlos nosegt,
taču tajā pašā laikā nelaižu garām iespēju
nofotografēt ko interesantu, TV skatītājiem
neredzētu vai pašam aizraujošu. Grand
Prix posmu apmeklēšanā žurnālista
ampluā joprojām esmu iesācējs, tāpēc vēl
esmu savas labākās metodes meklējumos
un arī lasītāju reakcija ļoti labi palīdz tās
pilnveidošanā.
Darbs preses centrā pēc sacīkstes vakarā
turpinājās līdz pat 23:00 manā gadījumā,
taču arī pēc manis pie darba galdiem
palika vēl pietiekami daudz kolēģu. Interesanti, ka svētdien preses centra darba
laiks ir kā labākajos bāros un restorānos
- līdz pēdējam klientam. Uz atvadām no
Monako, pirms pusnakts izgāju gandrīz
visu trasi (izņemot tuneļa posmu) un tas
arī bija ne mazāk aizraujošs piedzīvojums,
kuru iesaku visiem, kas apmeklē šo Grand
Prix. Turklāt līdzjutēju skaits ielās joprojām
bija pietiekami liels, lai turpinātu izbaudīt
šī pasākuma paciālo atmosfēru. Pēdējais
foto no Monako GP man ir datēts ar 23:59
svētdienas vakarā un tajā ir redzama finiša
līnija starta taisnē, kur tobrīd pilnā sparā
notika komandu aprīkojuma kraušana
treileros, kas tajā pašā naktī uzsāka ceļu
jau uz nākmo posmu. Formula 1 nekad
neapstājas.

Chicane

Teorētiski ērtākā
vieta apdzīšanai
Monako. Vieta, kur
sacīkstē Serhio
Peress nokaitināja
Džensonu Batonu,
Fernando Alonso un
Kimi Raikonenu.

Sainte Devote

Šeit notika lielākā daļa avāriju - vispirms
masu sadursme GP2 startā, bet vēlāk
Felipe Masa tur ‘noparkojās’ gan sestdien,
gan svētdien.

Tabac

Foto: Mercedes

Vēl viena ‘iecienīta’ avāriju vieta svētdienas sacīkstē trasi tur nesadalīja
Maldonādo un Čiltons.

Tunelis

400m garajā tunelī labākai redzamībai ir
izveidota sistēma, kas tajā novirza saules
gaismu. Tādejādi izejā no tuneļa gaismas
pāreja nav tik krasa.

Preses centrs
Piscine (peldbaseina) līkums
Starts

No starta līnijas
līdz 1.līkumam
ir tikai 212
metri. Neskatoties
uz to, pirms
bremzēšanas
formulas sasniedz
270 km/h lielu
ātrumu.

Lieliska vieta novērtēt formulu
balstiekārtu stabilitāti un regulējumu
efektivitāti. Tikai uzbraucot apmalēm, var
iztaisnot trajektoriju un saglabāt ātrumu.

Monako GP
preses centra logi
ir vērsti uz ostu
un pirmspēdējo
‘La Rascasse’
līkumu. Ja trase
slēgta, preses
centram piekļūst
no otras puses.

Boksu celiņš

Monako valda liela
šaurība arī boksu celiņā komandtiltiņi atrodas virs
boksiem.

Red Bull Energy Station

Ievērojamākā celtne F1 paddokā
Monako. Vieta, kur notiek Red Bull, Toro
Rosso, Renault Sport preses konferences
un vieta, kur var paēst pusdienas.

Foto: Yujiro Otsuki, Audi Sports

Paiks
BRAUCIENS
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Kad negaidīti kādā pavasara dienā Latviju pārlidoja ziņa par izcilā konstruktora Andra Damja plānu
ar elektriskās piedziņas auto jau šovasar startēt kalnā braukšanas sacensībās Paikspīkā, daudzi
droši vien jutās diezgan izbrīnīti. Kāpēc ilggadējie Dakaras rallija dalībnieki pēkšņi nolēmuši
startēt kaut kur Amerikā notiekošās, Eiropā nebūt ne tik pazīstamās autosacīkstēs, un kas tās
vispār tādas ir? To noskaidrosim šajā rakstā.

Kas ir Paikspīka?

1987.gadā Paikspīkā uzvaru izcīnīja
Audi Sport quattro S1 un divkārtējais
Pasaules čempions rallijā Valters Rorls.

Paikspīkas
starptautiskās
kalnā
braukšanas sacīkstes (“Pikes Peak
International Hill Climb”) jeb Brauciens mākoņos, kā tās sauc neoficiāli, ir
ikgadējs autosporta sarīkojums, kurā
sportisti ar vairumā gadījumu īpaši šīm
sacīkstēm būvētu tehniku, pārstāvot
dažādas ieskaites klases, pēc iespējas
ātrāk cenšas veikt 19.99 km garo ceļu
Paikspīkas kalnā, kas atrodas ASV
štatā Kolorādo. Tā vienā teikumā varētu
nodefinēt, kas tas tāds īsti ir, tomēr aiz šīs
definīcijas slēpjas skaists stāsts, kas tiek
veidots jau gandrīz gadsimta garumā.

Vēsture
Zīmīgi, ka Paikspīkas kalnā braukšanas
sacensības ir otrais vecākais autosporta
sarīkojums ASV, piekāpjoties tikai slavenajam “Indy 500”, kas norisinās kopš
1911. gada. Paikspīkā cīņas sāka notikt
drīz pēc tam, jau 1916. gadā, un kopš tā
laika risinās ik gadu.
Paikspīkas kalnā braukšanas sacensības
izveidoja biznesmenis Spensers Penrouzs, kurš tajā laikā bija pabeidzis
paplašināt
Paikspīkas
lielceļu
un
vēlējās piesaistīt šai skaistajai vietai
tūristus. Tieši tādēļ viņš nolēma, ka šeit
jānotiek autosacīkstēm, kas tajā laikā
vēl bija samērā jauna lieta. Jau pirmajā
sacensību norises gadā tika izveidota
“Open Wheel” jeb formulu klase, kas
vienīgā ir saglabājusies kopš tiem laikiem
un pastāv joprojām.

Tieši formulu klase var lepoties ar
visbāgātāko un arī neparastāko vēsturi, jo
no 1946. līdz pat 1970. gadam šī sacīkste
atradās toreizējā IndyCar čempionāta
kalendārā. Līdz ar to “Open Wheel” klasē
Paikspīkā ir uzvarējuši tādi labi zināmi
ASV autosportisti kā Mario Andretti, Als
Ansers, Robijs Ansers, kuram joprojām
kopš 1994. gada pieder šīs ieskaites rekords, un Bobijs Ansers, kurš piecdesmitajos un sešdesmitajos gados desmit
sacīkšu laikā šeit uzvarēja astoņas reizes.
Ilgus gadus šīs sacensības bija izteikts
amerikāņu sports, taču 1984. gadā uz
Paikspīku pirmo reizi ieradās eiropieši.
Tas bija norvēģu rallijkrosa braucējs Martins Šanše (Martin Schanche) un slavenā
franču rallija pilote Mišela Mutone. Kamēr
Sanše, lielā mērā pateicoties platākai
priekšējai labajai riepai, uzstādīja jaunu
absolūto rekordu, Mutone uzvarēja “Open

Rally” klasē. Tas bija sākums pārējās pasaules invāzijai Paikspīkā.
1989. gadā, filmējot pazīstamā somu
rallista Āri Vatanena rekordbraucienu,
franču režisors Žans-Luī Morejs (JeanLouis Mourey) radīja joprojām populāro
īsfilmu “Climb Dance” (“Kalna deja”).
2011. gads bija pēdējā reize, kad
sacensībās vēl daļa trases sastāvēja no
grants seguma. Tādi bija aptuveni 30%,
taču jau tajā pašā vasarā, pēc tiesas sprieduma, pilnīgi viss ceļš tika noklāts ar asfaltu. Par šādu pavērsienu parūpējās dabas aizstāvji no “Sierra Club”, kas rūpējas
par īpašu dabas objektu aizsardzību visā
pasaulē. Lai grants, ko sportistu vadītās
mašīnas izsvaida uz visām pusēm,
turpmāk nekaitētu apkārtējai videi, tika
pieprasīts noklāt ar cieto segumu arī
neasfaltēto ceļa daļu.

Dokumentālo filmu
“Climb Dance” par
Pikes Peak International Hill Climb
ar Āri Vatanenu un
Peugeot 405 T16 GR
skaties YouTube.

Paikspīkas čempions Rods Millens bija
viens no tiem, kurš toreiz izteica bažas
par sacensību nākotni pēc asfalta
uzklāšanas visu nepilno 20 km garumā.
Tomēr uz nākošajām sacensībām 2012.
gadā pieteicās 170 braukt gribētāji, kamēr
gadu iepriekš tādi bija tikai 46. Rezultātā
pieteikumu iesniegšanu gribēja pārtraukt,
bet vēlāk noteica, ka jānotiek kvalifikācijai
Uz šo gadu Paikspīkas kalnā braukšanas
sacensībās notiks trīs kvalifikāciju dienas, bet pašas sacensības ieplānotas
30. jūnijā.

Šobrīd Paikspīkā ir
aktuāla 21 dažāda
ieskaites klase, no
kurām 13 pieder
automobiļiem, bet
pārējās astoņas - moto
tehnikai

Tieši pērnā gada sacensības, kas
lielā dalībnieku skaita dēļ norisinājās
ilgāk kā jebkad, var uzskatīt par lielu
pavērsienu Paikspīkas vēsturē. Pirmo
reizi tās norisinājās pa pilnībā asfaltētu
trasi un rezultātā arī krita daudzi rekordi.
Zināmākais no tiem ir absolūtais rekords,
ko vispirms sasniedza francūzis Romēns
Dumā (Romain Dumas), bet pēc tam
tajā pašā dienā pārspēja jaunzēlandietis
Raiss Millens (Rhys Millen). Šī arī bija
pirmā reize, kad ar motociklu trase tika
veikta mazāk kā 10 minūtēs. Jā, arī ar
motocikliem var piedalīties Paikspīkas
kalnā braukšanas sacīkstēs!

Trase
Ceļš, pa kuru sportisti sacenšas,
mēģinādami labot rekordus, ir unikāls.
Kā jau minēju, tā garums ir 19.99 kilometri un tas sastāv no 156 līkumiem,
kas braucējam ir jāapgūst maksimāli
labi - tehnika ir tikai viena daļa no laba
rezultāta, kamēr otru sniedz perfekti veiktais brauciens. Paikspīkas trase sākas
1,440 metrus virs jūras līmeņa, bet finišā
sasniedz jau 4,300 metrus virs jūras
līmeņa, tātad vidējais kāpums ir aptuveni

7%, kamēr maksimālais nepārsniedz
10%. Vēl pavisam nesenā pagātnē daļa
no trases sastāvēja no grants seguma,
kamēr daļa bija jāveic pa asfaltu. Tagad
šis unikālais salikums vairs nepastāv,
jo 2011. gada augustā visu ceļu pilnībā
noasfaltēja.

Klases un rekordi
Šobrīd Paikspīkā ir aktuālas gandrīz
20 dažādas ieskaites klases, no kurām
mazāk par desmit paredzētas motocikliem. Tās ietver gan divu riteņu motociklus, gan kvadriciklus, blakusvāģus un
kaut ko līdzīgu bagijiem, un tajās visās
pērn tika laboti Paikspīkas rekordi. Moto
kategorijā jaudīgākā ir 1205 kubikcentimetru klase, kuras uzvarētājam Karlinam Danam (Carlin Dunn) ar “Ducati
Multistrada 1200” pieder pašreizējais
moto ieskaites rekords - 9 minūtes un
52.819 sekundes. Kā redzams, tas tikai
par vairāk kā 6 sekundēm atpaliek no
Millenam piederošā absolūtā Paikspīkas
sacīkšu rekorda.
Šobrīd Paikspīkā ir aktuāla 21 dažāda
ieskaites klase, no kurām 13 pieder
automobiļiem, bet pārējās astoņas moto tehnikai. Pilnīgi visās astoņās
klasēs, kas ietver gan divu riteņu motociklus, gan kvadriciklus, blakusvāģus
un kaut ko līdzīgu bagijiem, pērn tika
laboti Paikspīkas rekordi. Moto kategorijā
jaudīgākā ir 1205 kubikcentimetru
klase, kuras uzvarētājam Karlinam Danam (Carlin Dunn) ar “Ducati Multistrada
1200” pieder pašreizējais moto ieskaites
rekords - 9 minūtes un 52.819 sekundes.
Kā redzams, tas tikai par vairāk kā
6 sekundēm atpaliek no Millenam
piederošā absolūtā Paikspīkas sacīkšu
rekorda.
Organizatori ir parūpējušies, lai šajās
sacensībās varētu piedalīties ar gandrīz
jebkāda veida mašīnām un visiem būtu
iespēja sacensties par uzvaru kaut cik
vienlīdzīgā ceļā, kā dēļ izveidotas 13
dažādas ieskaites klases, pat smagajiem
auto domātās. Šogad par jaunu rekordu
neapšaubāmi cīnīsies ne tikai faktiski
nekādos rāmjos neietilstošās “Unlimited” klases braucēji. Šo klasi pārstāvēja
Nobuhiro Tadžima, kurš bija līdzšinējais
Paikspīkas rekordists un joprojām tās
ir šajā klasē, taču pērn viņa rezultātu
(9:51.278) izdevās labot gan Romēnam
Dumā ar “Pikes Peak Open” ieskaites
“Porsche GT3R” (9:46.181), gan jau
pieminētajam Millenam ar “Hyundai Genesis Coupe”, kas sacentās “Time Attack”
klases ietvaros (9:46.164).
Citu klašu braucējiem pagaidām nav
izdevies iekļauties mazāk kā 10 minūtēs.
“Pikes Peak Open” ir klase, kurā auto ir
līdzība ar sērijveidā ražotajām mašīnām,
taču iekšēji tajās maz saglabātas
oriģinālās detaļas, savukārt “Time Attack”
ir uz sērijveida mašīnām bāzēta sacīkšu
klase.

Foto: Peugeot Sports

Peugeot
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Vēl tikai martā parādījās ziņa, ka nupat pilna laika WRC karjeru beigušais
Sebastians Lēbs šovasar gatavojas
pievienoties “Peugeot”, lai piedalītos
Paikspīkas kalnā braukšanas sacensībās.
Deviņkārtējais pasaules rallija čempions
startēs ar iespaidīgu tehniku un būs galvenais favorīts uz uzvaru un jaunu trases
rekordu.

Neierobežotās iespējas
“Es nekad nebiju braucis ar kaut ko
tādu, kam ir tik straujš paātrinājums,”
pēc pirmajiem testiem ar “Peugeot 208
T16” auto izteicās Lēbs. “Tas turas
pie ceļa kā Formula 1, tam ir tik platas
riepas kā Lemānas prototipam, bet
difereciālis kā WRC mašīnai.”
Ir skaidrs, ka šis auto Paikspīkā būs ļoti
ātrs. Iespējams, ātrāks kā jebkurš, kas
gandrīz gadsimtu ilgajā šo sacensību
vēsturē centies mērot leģendāros 19.99
kilometrus. Šīs arī ir vienīgās tik augsta
līmeņa autosacīkstes, kurās pastāv
“Unlimited” klase. Burtiski tulkojot, klase
ir bez ierobežojumiem. Un tik tiešām arī praktiski tās dalībniekiem tehniski
faktiski nav nekādu ierobežojumu, kas
arī ļauj sasniegt tik fantastiskus parametrus šeit startējošajai tehnikai.

Viens zirgspēks uz katru kg
Ja palūkojamies uz “Peugeot 208 T16”
tehniskajiem rādītājiem, redzams, ka
mašīna ir apgādāta ar aizmugures daļā
uzstādītu 3.2 litru V6 dubultās turbīnas
motoru un sešu pakāpju sekvenciālo
ātrumkārbu, ko varēs izmantot ar
pārslēgiem aiz stūres, spējot attīstīt
pat vairāk kā mūsdienu F1 bolīdi 875 zirgspēkus, kas tiek novirzīti uz
visiem četriem riteņiem. Tik liela jauda
noderēs, jo trase ir līkumota, līdz ar to
bieži pēc iespējas straujāk jāpaātrinās,

kā arī tā atrodas augstu, līdz ar to
jākompensē retinātā gaisa radītie
jaudas zudumi. Motori pēc katriem 100
metriem virs jūras līmeņa var zaudēt
pat 1-2% no savas jaudas. Paikspīkā
kāpums ir 1500 metri, līdz ar to pie
finiša jaudas zudums var sasniegt pat
30%. Taču auto svars ir tikai 875 kg un
tas nozīmē, ka katrs zirgspēks “sver”
tikai vienu kilogramu. Iespaidīgi!

Motori pēc katriem
100 metriem virs
jūras līmeņa var
zaudēt pat 1-2%
no savas jaudas.
Paikspīkā kāpums ir
1500 metri, līdz ar
to pie finiša jaudas
zudums var sasniegt
pat 30%.

Pēc oficiālajiem datiem, ar to ir gana,
lai 100 km/h ātrumu sasniegtu nieka
1.8 sekundēs, līdz 200 km/h ieskrietos
4.8 sekundēs, bet 240 km/h tiktu attīstīti
pēc 7 sekundēm.

Salons bez paneļa
Mašīnas virsbūve veidota no oglekļa un
apgādāta ar lāpstai līdzīgu antispārnu
priekšā un no Lemānas prototipa
“Peugeot 908 HDi FAP” aizgūtu
antispārnu aizmugurē. Bez tiem auto
vienkārši nebūtu vadāms un varētu
uzlidot gaisā, taču vairāk kā pusi
piespiedējspēka dod acij neredzamā
daļa - mašīnas grīda No Lemānas
projekta “Peugeot” aizguvuši arī gaisa
savācēja dizainu un bremzes. Tās
būs ļoti svarīgs elements, jo mašīna

jānobremzē pirms 156 trasē esošajiem
līkumiem! Savukārt divi īpašie
diferenciāļi izstrādāti tā, lai labās puses riteņi īstajā brīdī tiktu pie papildus
jaudas. Tagad, kad Paikspīkas trase ir
pilnīgā noasfaltēta, daudzi dalībnieki
priekšroku dod aizmugures piedziņai,
lai samazinātu aerodinamiskās berzes
un jaudas attiecību līkumos, tomēr
“Peugeot” izvēlējušies visu četru riteņu
piedziņu.
Ja pats Lēbs, kurš ir pilotējis gan
WRC, gan F1, Lemānas un dažādus
citus augstākā līmeņa agregātus, saka,
ka kaut ko tādu iepriekš nav redzējis,
viņam ir pamats ticēt. “Peugeot 208
T16” jābūt kaut kam īpašam!
Ārēji tam vēl ir kaut kāda līdzība
ar “Peugeot 208” ielas mašīnu, bet
salonā no tā nav ne vēsts. Nav pat
priekšējā paneļa - vien obligātie
karkasa elementi, stūre, pedāļi, displejs un sēdeklis, kas ir vienīgā lieta,
ko komandai piegādājuši “Citroen”.
Katrs liekais grams ir no svara! Auto
būs apgādāts ar “Michelin” riepām, bet
tā galvenie sponsori ir “Total” un “Red
Bull”.

Ar atmiņām par senajiem
laikiem
Kad pasaulei kļuva zināmi “Peugeot”
grandiozie plāni, vēstures entuziastiem tūlīt atausa atmiņās redzētais
un lasītais par astoņdesmito
gadu beigām, kad toreiz viens no
slavenākajiem rallija pilotiem Āri
Vatanens ar “Peugeot 405 T16”
sacensībās Paikspīkā uzstādīja jaunu
tā brīža rekordu. Toreiz “Peugeot” bija
pametuši pasaules rallija čempionātu,
jo beidza pastāvēt leģendārā “B”
grupa. Vēlēdamies turpināt iespaidīgu
sacīkšu auto būvēšanu, francūži radīja
“Peugeot 405 T16”, kas bija ne tikai ar
600 zs jaudu un četru riteņu piedziņu,
bet arī visi četri riteņi bija grozāmi.
Deviņdesmito gadu mēģinājumi startēt
Paikspīkā nebija tik grandiozi, bet
tagad, pēc 14 gadu pārtraukuma,
“Peugeot” atkal atgriežas ASV, šoreiz

jau ar daudz iespaidīgākām iespējām
un mērķiem.

Lēbs gatavojas otrajai uzvarai
Amerikā
Lai aizvadītu pēdējos testus pirms
došanās uz Ameriku un izveidotu
lieliskas fotogrāfijas ar “Peugeot 405
T16” kara krāsojumu, komanda izmantoja Monvantū kalnu Francijā, pa kura
asfaltēto ceļu ik gadu brauc arī slavenā
velobrauciena “Tour de France”
dalībnieki. Lai gan šis kalns nav ne
tuvu tik iespaidīgs kā Paikspīka, tas ir
gana labs, lai varētu pārbaudīt, uz ko
šis agregāts ir spējīgs.
Lai gan Paikspīkā ar to brauks Lēbs,
lielu paldies sagatavošanās procesā
jāsaka arī franču testpilotam Gregorī
Gilvēram. “Peugeot” plāno ierasties Kolorādo vismaz trīs nedēļas
pirms 30. jūnijā gaidāmajām cīņām.
Savukārt Lēbam šī būs iespēja izcīnīt
savu otro uzvaru štatos. Pirms tam
viņš ASV triumfējis tikai vienreiz, kad
pērn “X-Games” rallijkrosa sacensībās
nopelnīja zelta medaļu.

Ārēji tam vēl ir kaut
kāda līdzība ar “Peugeot
208” ielas mašīnu, bet
salonā no tā nav ne
vēsts. Nav pat priekšējā
paneļa - vien obligātie
karkasa elementi,
stūre, pedāļi, displejs un
sēdeklis, kas ir vienīgā
lieta, ko komandai
piegādājuši “Citroen”.
Katrs liekais grams ir
no svara!
Lēbs pret pašreizējo rekordistu
Millenu
Šogad Paikspīkas kalnā braukšanas
sacīkstēs varētu piedalīties ap 170
dalībniekiem, kas ir iepriekš vēl
neredzēts skaitlis.
Kas tad būs Lēba galvenie sāncenši?
Lai gan aizvadītā vasara pierādīja, ka arī
citu klašu automobiļi var būt tik ātri, lai
sacenstos par absolūtajiem rekordiem,
“Unlimited” ieskaitē gatavojas startēt
13 dalībnieki un viņi visi noteikti cer uz
izdošanos. Starp tiem, kas gaida startu,
ir arī Romēns Dumā un Rains Millens,
kuri abi pērn laboja Paikspīkas trases
toreizējo rekordu, galu galā labāko laiku
9:46.164 sasniedzot Millenam. Ja pērn
Millens brauca ar “Time Attack” klases
“Hyundai”, tad šogad viņam jau būs “Unlimited” noteikumiem atbilstošs šīs pašas
markas modelis PM580T. Konkurenti
nesnauž!

Sebastians
Lēbs
CV
Vecums: 39
Tautība: francūzis
Ģimenes stāvoklis: precējies, ir meita
Dzīvesvieta: Luzannas apkaime, Šveice

Peugeot
208
T16
dati

Sasniegumi:
Deviņkārtējs WRC čempions
78 uzvaras WRC posmos
2. vieta Lemānas 24 stundu braucienā 2006. gadā
Zelta medaļa 2012. gada “X-Games” rallijkrosā ASV
2 uzvaras “Porsche Carrera Cup France” posmos
1 uzvara “FIA GT Series” posmā

Maks.jauda: 875 zs
Maks.griezes moments: 882 Nm
Maks.apgriezieni minūtē: 7800
Ātrumkārba: 6-pakāpju sekvenciālā
Transmisija: 4 riteņu piedziņa
Piekare: Dubulto sviru
Priekšējās bremzes: 380 mm oglekļa diski
Aizmugurējās bremzes: 355 mm oglekļa diski
Diski: 8x13 collu magnija sakausējums
Augstums: 1.3 metri
Garums: 4.5 metri
Platums: 2 metri
Riteņu bāze: 2695 mm

Paikspīkas trases automobiļu rekordi automobiļiem
Klase
Electric
Production Electric
Open Wheel
Pikes Peak Open
Super Stock Car
Time Attack
Unlimited
Vintage

Pilots
Fumio Nutahara
Chad Hord
Robby Unser
Romain Dumas
Clint Vahsholtz
Rhys Millen
Nobuhiro Tajima
Jess Neal

Mašīna
Toyota Motorsport TMG EVP002
Nissan Leaf
ADT/Speedway Chevy
Porsche GT3R
Mustang
Hyundai Genesis Coupe
Suzuki SX4
Plymouth 'Cuda

Gads
2012
2011
1994
2012
2011
2012
2011
2012

Rekords
10:15.380
14:33.429
10:05.850
9:46.181
10:55.603
9:46.164*
9:51.278
12:03.858
* - absolūtais rekords

LATVIEŠI
dodas pēc

Paikspīkas

Foto: Drive eO

rekorda

- ,
Juris Dargevics

@motorusports

4. jūnijā, nedaudz vairāk kā
mēnesi pirms gaidāmajām
sacensībām, Rīgā notika
jaunā “eO PP1” sacīkšu auto
prezentācija. Tās konstruktori Andris
Dambis un Kristaps Dambis pagaidām
slēpj no svešām acīm, kas atrodas zem
iespaidīgā izskata virsbūves un tas
nozīmē, ka konkurenti mūs uztver nopietni un alkst uzzināt, kādus risinājumus
latvieši izdomājuši, lai uzstādītu jaunu
Paikspīkas rekordu.
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eO PP1 ierauga dienasgaismu
Noņemot melno pārklāju, uz prezentāciju
sanākušo skatītāju acīm pavērās Latvijā
vēl neredzēts sporta auto ar milzīgiem
antispārniem, zili baltu krāsojumu un
100. starta numuru, ko savam pilotam
Jānim Horelikam veiksmīgi izvēlējusies
pati komanda.
Lai gan konstruktori Dambji jauno
veikumu, kas tapis pēc deviņu mēnešu
ilgas plānošanas un trīs mēnešus ilga
darba savā darbnīcā Ogrē, izrāda ar lielu
entuziasmu un neslēpj augstos mērķus,
pagaidām projekts ir noslēpumu apvīts.
Zināms vien tas, ka virsbūve, kas ļoti
atgādina Lemānas prototipiem lietotās,
laika trūkuma dēļ nopirkta no mazās
dāņu rūpnīcas “Aquila”, zem tās slēpjas
četri elektromotori ar kopējo jaudu 400
kilovati jeb 540 zirgspēki un mašīna spēj
attīstīt maksimālo ātrumu 220 km/h.
Spēkratam ir četri velkošie riteņi ar tiešo

Virsbūve, kas
ļoti atgādina
Lemānas prototipiem lietotās,
laika trūkuma
dēļ nopirkta
no mazās dāņu
rūpnīcas
“Aquila”

pilnpiedziņu un tai nav ātrumkārbas,
kamēr šasija veidota no cauruļu rāmja.
Sīkāka informācija par izmantotajām
tehnoloģijām netiek sniegta, lai
konkurenti tikai Paikspīkā varētu redzēt,
kādus pārsteigumus sagādājuši kaut
kur ziemeļos esošās Latvijas entuziasti. Kristaps Dambis oglekļa šķiedras
virsbūvi papildinājis ar Paikspīkai
svarīgiem aerodinamiskajiem elementiem, bet sacensībās tiks izmantotas
“Avon” sliku riepas, kas ir mīkstākās,
ko ražotāji spēj piedāvāt. Tas tādēļ,
ka šādās sprinta sacīkstēs nav laika
tās uzsildīt - ar lielisku saķeri gumijai
jāstrādā jau no pirmajiem metriem, taču
rezultātā tās arī ir ļoti strauji dilstošas un
pie optimālām iespējām faktiski izmantojamas tikai vienam 20 km braucienam.

Pilota izvēle krita uz pieredzi
un panākumiem
Tik nopietnām sacensībām kā Paikspīka
ir nepieciešams ne tikai ātrs, bet arī
pieredzējis braucējs, kurš spēs saglabāt
nosvērtību strauji veicot 156 līkumus
tuvu kraujas malai, taču reizē nezaudēs
ātrumu.

Horelikam ir viss
nepieciešamais,
lai lieliski
iederētos
Paikspīkas
sacīkstēm viņam ir pieredze, ātrums un
ideāli auguma
parametri (171
cm un 63 kg)

Jānis Horeliks var lepoties gandrīz ar
30 gadu pieredzi autosportā, turklāt
viņš sevi lieliski pierādījis dažādās
šosejas sacensībās, dažkārt cīnoties par
godalgotām vietām pat neskatoties uz
to, ka nācies startēt ar salīdzinoši vājāku
tehniku kā konkurentiem. Komanda
ir pārliecināta, ka Horelikam ir viss
nepieciešamais, lai lieliski iederētos
Paikspīkas sacīkstēm - viņam ir pieredze, ātrums un ideāli auguma parametri
(171 cm un 63 kg).
Horeliks autosportā ir jau kopš 1983.
gada un līdz 1997. gadam, kad tika
uzsākta karjera autošosejā, sportists
vairākas reizes kļuvis par Latvijas un
Baltijas čempionu kartingā. Vēlāk Horeliks ieguvis arī dažādu klašu titulus Latvijas, Igaunijas un Baltijas čempionātos,
kā arī guvis pjedestālus sacensībās
Somijā un Krievijā. Daudzi vēl noteikti atceras viņa lielisko startu 2006. gada FIA
Eiropas salonautomobiļu kausa izcīņā
(ETCC), kad Eštorilas trasē Portugālē
tika gūta trešā vieta savā kategorijā.

Mērķis - uzstādīt Paikspīkas
rekordu
Neskatoties uz to, ka latviešiem šī būs
debija Paikspīkas sacīkstēs, mērķi
uzstādīti ļoti augsti - uzrādīt jaunu
rekordu. Šobrīd absolūtais rekords ir
9:46.164, savukārt elektromobiļu klasē
- 10:15.380. Tā kā šajā jomā tehnika
attīstās visstraujāk, nav šaubu, ka jau
šogad rekords kritīs.
Lai gan Paikspīkas autosacīkstes
risinās vien reizi gadā, Dambjiem
jau ir plāns uz vairākām nākamajām
sezonām. Ir skaidrs, ka pēc šī
gada sacīkstēm rūpnīcā taps jauna

Ar “eO PP2”
plānots startēt
2014. gada
Paikspīkas kalnā
braukšanas
sacensībās, pat
tad, ja rekordu
izdosies sasniegt
jau šogad

Paikspīkas mašīna, kas bez šaubām
būs vēl ātrāka, arī virsbūvi radīs viņi
paši. Ar “eO PP2” plānots startēt 2014.
gada Paikspīkas kalnā braukšanas
sacensībās, pat tad, ja rekordu izdosies sasniegt jau šogad.
Lielais mērķis ir pierādīt savu varēšanu
amerikāņiem, tādā veidā atrodot sev
jaunus sadarbības partnerus. Savukārt
2015. gadā Dambji plāno uzsākt
dalību jaunajā “Formula E” sacīkšu
čempionātā. Ja šis plāns tiks īstenots,
par ko nebūtu jāšaubās, pirmo reizi
Latvijas autosporta vēsturē mums
pašiem būs sava rūpnīca formulu
čempionātā.

Vētra tējas tasītē, politiskās spēlēs, negodīgs presings
no vadošās komandas vai tehnisku problēmu risināšana
- kas īsti ir šī riepu sāga, kas savu pirmo kulmināciju
sasniedza pēc Spānijas GP izcīņas. Par to vai četru boksu apmeklējumu stratēģija, kas bija uzvaras formula
Spānijas GP izcīņā, ir mulsinoša un neizprotama, jāatbild
pašiem līdzjutējiem. Tomēr jautājums paliek - kāpēc
līdzīga sāga nesākās 2011.gadā pēc Sebastiana Fetela 4
boksu apmeklējumu uzvaras tur pat Spānijā vai Turcijā
un vēl senāk - 2004.gadā Francijā, kur Šūmahers pārgāja
uz četriem boksu apmeklējumiem, lai varētu tikt garām
Fernando Alonso un 3 boksu apmeklējumu taktikai?

Foto: Aldis Putnins

Kāpēc tas ir kļuvis par lamuvārdu?

Foto: Aldis Putnins

RIEPAS

Nebrauc ar pilnu ātrumu

Foto: Ferrari

Viens no argumentiem, ko liek priekšā
esošo riepu pretinieki, ir fakts, ka šobrīd
piloti vairs nevar braukt ar pilnu ātrumu
un nesasniedz ne savu spēju robežu,
ne mašīnas spēju robežu. Par to, ka,
piemēram, “Red Bull” ātruma potenciāls
paliek neizmantots tiešām nav šaubu komanda pēdējos gados ir bijusi galvas
tiesu pārāka aerodinamiskā ziņā, taču
šobrīd tieši agresīvā aerodinamika ir
viens no apstākļiem, kas neļauj riepām
palikt optimālajā kondīcijā pietiekami
ilgi. Līdz ar to “Red Bull” sūdzas, ka viņi
ir radījuši pārāk ātru mašīnu un tiek par
to sodīti, jo riepu īpašības to ierobežo.
Izklausās loģiski, tomēr “Pireli” riepu
īpašības mēs pazīstam nu jau gandrīz
trīs gadus un vēl pirms šīs sezonas riepu
ražotājs visas komandas iepazīstināja ar
gaidāmajām izmaiņām riepu sastāvos.
Turklāt pagājušā gada pēdējā posmā
visas komandas varēja izmēģināt trasē
jauno riepu eksperimentālo versiju un
tādejādi reaģēt, ja gadījumā šasijas
uzbūve vai aerodinamika neatbilda
riepu prasībām. Vislabāk ar savu darbu
tika galā “Lotus”, kas spēja pielikt savā
kvalifkācijas ātrumā, taču tajā pašā
laikā nedeldē “Pirelli” riepas tik strauji
kā konkurenti. “Lotus” pilotam Kimi
Raikonenam regulāri ir par vienu boksu
apmeklējumu mazāk kā konkurentiem
un tas ir iemesls, kāpēc viņš šobrīd
ir viens no titula pretendentiem. Arī
“Ferrari” ir pietiekami labi reaģējuši uz
šīs sezonas riepu sastāvu - Fernando

Alonso ne reizi vien atzinis, ka spēj
braukt ar pilnu ātrumu un maksimālo
atdevi gandrīz visu sacīksti. Tostarp
lielākās problēmas valda “Red Bull” un
“Mercedes” nometnē. Spānijas sacīkstē
mēs redzējām dramatisku “Mercedes”
regresu, kad no pirmās starta rindas
Luiss Hamiltons pamazām atkrita uz
peletona vidusdaļu un galarezultātā
tika apdzīts par apli. Par sacīkstes
spilgtāko citātu kļuva Hamiltona radiosaruna ar komandu, kas lika braukt lēni,
lai nenodeldētu riepas: “Vēl lēnāk es
nevaru pabraukt - mani jau apdzina arī
“Williams”.” Tomēr šajā apstāklī vainot
tikai “Pirelli” nav taisnīgi, jo ir komandas,
kuras pielāgojās noteikumiem (arī riepu
izmaiņām) labāk par citām un šobrīd
plūc panākumu laurus.

Riepas tiks izmainītas līdz
Lielbritānijas GP
Pēc Spānijas GP klajā ar skaļu
paziņojumu par to, ka ‘Formula 1 vairs
nav sacīkstes’ nāca “Red Bull” īpašnieks
Dītrihs Matešitcs, kurš pēc finiša Katalonijas trasē stundu pavadīja privātā
sarunā ar Berniju Ekltonu. Vēl pāris
dienas vēlāk “Pirelli” motoru sporta
boss Pols Hemberijs paziņoja, ka līdz
Kanādas (vēlāk britu) posmam ražotājs
plāno veikt izmaiņas riepu tipu sastāvos.
Tas izraisīja ļoti pamatīgu sašutumu
lielā daļā līdzjutēju, kā arī nožēlu no
vairāku komandu puses - protams,
šoreiz “Red Bull” klusēja, bet kritizēt
kārta pienāca “Lotus” bosam Ērikam

Buljē. “Pirelli” atzina, ka izmaiņas tiek
veiktas ‘sporta vārdā’ un uzstāja, ka
lēmums nav pieņemts pēc “Red Bull”
spiediena, lai gan grūti iedomāties, ka
tāda nebija. “Red Bull” neapmierinātība
ar šīs sezonas riepām sākās vēl testos,
bet nopietnus apgriezienus uzņēma
pēc Austrālijas GP, kur kļuva skaidrs,
ka RB9 modelis nav īpaši saudzīgs pret
riepām, vismaz salīdzinot ar “Lotus” un
“Ferrari”. Tikai trasēs, kas ir maigas pret
riepām, kā Bahreina un Malaizija, “Red
Bull” varēja triumfēt, kas arī bija loģiski,
jo šobrīd retais šaubās, ka Miltonkeinas komandas rīcībā ir ātrākā mašīna.
Protams, pēc uzvarām “Red Bull”
nekritizēja riepas vai pašas sacīkstes,
lai gan arī tad Kristians Horners atzina,
ka komanda nav mainījusi savas domas par to. Tostarp Matešitca populistikais paziņojums nebūtu jāuztver
pārāk nopietni faniem, kas baidās, ka
“Red Bull” tā rezultātā izlems pamest
Formulu 1. Mūsdienu sociālo tīklu un
mediju ērā tā ir normāla spēlīte - kad
aizkadra lobēšana un spiediens izgāžas,
jāķeras pie PR paņēmieniem, kas daļēji
ļaus atgūt fanus, kuri bija vīlušies par
Fetela palikšanu aiz goda pjedestāla.
Arī “Pirelli” lēmums mainīt riepu sastāvu
daļēji ir PR gājiens - tas nomierinātu
arī to līdzjutēju daļu, kas uztraucas par
sacīkšu elementa pazušanu no Formula
1. Pat, ja izmaiņas ripeu sastāvos uz
Silverstonu būs simboliskas, ar to varētu
pietikt, lai novērstu kārtējos kritikas
viļņus, bet “Red Bull” tas ļautu atgūt
pozitīvāku skatu uz sacīkstēm.

Neskatoties uz visu polemiku, politiku
un PR gājieniem, “Pirelli” ir arī krietni
nopietnāks iemesls izmaiņām. Proti,
vairāki gadījumi, kad riepas iespaidīgā
manierē sadalās gabalos un izjūk. Kā
likums tas notiek pie lieliem ātrumiem
un pēdējais gadījums bija starta finiša
taisnē Pola di Restas “Force India”
mašīnai Spānijas GP treniņos. Vairāki
piloti jau ir brīdinājuši, ka reiz tas var
novest pie nopietnākām sekām, tomēr
“Pirelli” ir arī citi iemesli uztraukumam,
jo tas nu reiz tiešām ir ļoti slikts PR, ja
TV ekrānos tiešraidē un palēninājumā ir
redzami iespaidīgi skati, kā riepas lielā
ātrumā burtiski sadalās gabalos. Līdz
šim sezonas gaitā ir bijuši četri šādi
gadījumi un uz 3000 riepām, kas tikušas
piegādātas pirmajos piecos posmos,
tas nav liels procents, tomēr skats ir
atmiņā paliekošs. No tehniskā viedokļa
iemesls pēc “Pirelli” skaidrojuma ir
gluži vai banāls - pārdurta riepa. Pērn
šādos gadījumos riepa pamazām izlaida
gaisu un šovs nesekoja, tad uz šo gadu
kompānija ir pastiprinājusi iekšējo riepas
karkasu ar papildus tērauda stiepļu jostu, kas teorētiski padara riepu izturīgāku
pet mahāniskiem bojājumiem. Taču, ja
to tomēr izdodas pārdurt, tad izturīgo
riepas ‘plecu’ rezultātā tā strauji nezaudē
formu un turpina kalpot, taču tā vieta rodas ievērojama pārkaršana zem virsējā
riepas slāņa un tas pāris sekunžu laikā
pie lieliem ātrumiem noved pie šī slāņa
atdalīšanās - tur arī rodas iespaidīgie
skati.

Foto: Attels no video

Riepas sadalās gabalos

Foto: Ferrari

“Pirelli” savā ziņojumā apliecināja, ka
sākot ar britu GP riepu sānu metāla
jostas vietā nāks kevlāra josta, kas tur
bija pagājušajā gadā. Tas riepas atkal
varētu padarīt ievainojamākas pret nelieliem antispārnu pieskārieniem, tomēr
ļautu izvairīties no riepu sadalīšanās
iespaidīgajiem skatiem. Sākotnēji “Pirelli“ vēlējās arī riepu sastāva ziņā atgriezties pie pārbaudītām vērtībām - 2012.
gada sezonas specifikācijas, taču sekoja
FIA reakcija. Federācija, atsaucoties uz
noteikumiem, neļāva riepu ražotājam
ieviest būtiskas izmaiņas riepu sastāvā.
“Ferrari”, “Lotus” un “Force India” šogad
savas formulas ir projektējuši ar galveno
domu par temperatūras regulēšanu
riepās. Visas šīs komandas šogad
spēj noturēt riepas tieši vajadzīgajā
temperatūras logā visilgāk, kamēr “Red
Bull” un “Mercedes” pārkarsē mīkstākos
tipus un nespēj uzkarsēt cietākos. Šīs
abas komandas cerēja uz izmaiņām,
kas riepām dotu plašāku temperatūru
diapazonu, pie kura tās saglabātu savas
darba spējas.

Foto: Pirelli

Kas būs ieguvēji no riepu
izmaiņām?

Foto: Aldis Putnins

Lai situāciju no sarežģītas padarītu par
bezcerīgi samudžinātu, Monako GP
izvērtās skandāls par slepeniem testiem,
ko Pirelli kopā ar Mercedes aizvadījuši
Barselonas trasē uzreiz pēc Spānijas
GP. To, cik šie 1000 testu kilometri, kas
it kā bija sankcionēti no FIA puses un
paredzēti noteikumos, palīdzēja Mercedes uzvarēt svētdien Monako, šobrīd
ir pāragri spriest. Tomēr sekas tam
var būt ļoti tālejošas – Monako preses
centrā tika baumots pat par līguma
nepagarināšanu ar Pirelli kompāniju,
kura šobrīd ir nonākusi konfliktā ar
vairākām komandām un vispirms jau
Red Bull. Pirelli aizstāvībai jābislt, ka
kompānija sen aicināja komandas vienoties par kārtību, kādā notiek riepu testi
ar šī gada nevis trīs gadus vecu šasiju.
Pirelli lūdza atsaukties komandas, kas
piedāvās savas mašīnas testiem –
dažas esot atsaukušās un Mercedes
esot viena no tām. Tik tālu viss ir loģiski
un Pirelli motoru sporta bosa Pola
Hemberija skaidrojums saprotams,
taču kāpēc tāda slepenība un par šiem
testiem tikai Monako visi uzzina no
neoficiāliem avotiem? Vienīgais skaidrojums – esošajā klimatā saskaņošana

aizņemtu sešus mēnešus, bet Pirelli
testi bija vajadzīgi kā elpot. Tas nozīmē,
ka runa ir par riepām un izmaiņām,
kas apsolītas jau uz Lielbritānijas GP
un tādā gadījumā Mercedes ieguvums
ir acīmredzams. Red Bull vadītājs
Kristians Horners preses konferencē
uz to arī norādīja: “Izskatās, ka Pirelli
testi ir palīdzējuši Mercedes komandai.”
Uz šo indīgo piezīmi Mercedes boss
Toto Volfs atbildi ilgi nemeklēja: “Man
nāk prātā teiciens par nemācēšanu
zaudēt.” Skandāli Formulā 1 ir ikdiena –
turpinājums sekos.

esošajā klimatā
saskaņošana
aizņemtu sešus
mēnešus, bet
Pirelli testi bija
vajadzīgi kā elpot...

Foto: Aldis Putnins

Skandāls ar slepenajiem
testiem

Foto: Lotus F1 Team/LAT, GP3 Media, Aldis Putnins

Jaunais talants
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KORJUSS

IDEĀLĀ
GADĪJUMĀ
PĒC
DIVIEM
GADIEM
BŪŠU
FORMULĀ 1

aralēli ar piekto Formula 1 čempionāta
posmu Spānijas GP iepriekšējā nedēļas
nogalē tur pat Barselonas trasē risinājās
arī F1 sagatavošanas klases GP3 čempionāts, kurā
šogad startē Kevins Korjuss – šobrīd spožākais jaunais talants formulu sacīkstēs no Igaunijas. GP3
čempionāts ir divus soļus zem Formula 1 un tikai
ideālu apstākļu sakritības gadījumā Korjusam ir
iespēja pēc diviem gadiem nonākt uz F1 sliekšņa.
Kādi ir priekšnoteikumi? Vienkārši - panākumi un
finanses.

P

2012.gadā sezona Formula Renault
3,5 sērijās nenesa cerētos rezultātus

“Mans tēvs
(Aivars Korjuss
– pazīstams
blakusvāģu
braucējs)
beidza savu
karjeru un
pēkšņi viņam
bija vairāk laika pievērsties
man...”
Ar Kevinu satikos Tallinā pirms viņa
došanās uz Spāniju, kur igaunis vasarā
pavada vairāk laika nekā dzimtenē. Pusdienu un sarunas laikā Korjuss, kuram
nesen palika 20 gadi, ir ļoti nosvērts un
pat ziemeļnieciski kautrīgs – vizuāli grūti
iztēloties, kas viņu padara tik ātru trasē.
“Mans tēvs (Aivars Korjuss – pazīstams
blakusvāģu braucējs) beidza savu
karjeru un pēkšņi viņam bija vairāk laika
pievērsties man,” savus pirmssākumus
skaidro Kevins. “Es uzreiz pateicu, ka
vēlos braukt ar gokartu un viņš man to
nopirka – tā arī viss sākās. Pēc kartinga karjeras beigām daudziem rodas
problēmas sākt piedalīties formulu
sacīkstēs – man tāda iespēja radās
Somijā, pateicoties personīgiem kontaktiem. Kopš tā brīža ar somu komandām
esmu ļoti cieši saistīts.”
Arī šogad GP3 čempionātā Kevins
Korjuss startēs somu Koiranen Motorsport vienībā, kurai tā būs debija šajās
sērijās. 2010.gadā tieši brāļu Koiranenu
komandā Korjuss kļuva par Formula
Renault 2.0 čempionu.
“Togad mums viss gāja no rokas –
komandai bija pieredze un es to spēju
maksimāli izmantot, lai gan sākums
nebija viegls,” atceras igaunis, kurš ceļā
uz titulu pārspēja vēlāko F2 čempionu
Lučiano Bačetu un savu šī gada koman-

das biedru somu Āro Vainio. “Arī debija
augstākajā klasē - Formula Renault
3.5 sērijās 2011.gadā bija lieliska. Es
guvu trīs uzvaras un biju otrais labākais
debitants. Ja sezonas izskaņā nesāktos
tekniskas problēmas, tad būtu vēl labāk.”
Pēc šiem panākumiem sekoja
uzaicinājums pievienoties “Gravity Management” jauno pilotu akadēmijai, kura
sagatavo talantus “Lotus” komandai un
kurai cauri izgājuši Romēns Grožāns,
Žeroms D’Ambrosio un esošais GP2
čempions Davide Valseki.
“No tādiem piedāvājumiem neatsakās,”
atceras Korjuss. “Man bija iespēja
aizvadīt īpašus treniņus, izmantot Lotus
F1 simulatoru, kura pilnveidošanā
es piedalījos, turklāt man tika
apmaksāta visa dzīvošana, ceļošana
un piedalīšanās sacīkstēs. Kulminācija
visam bija testi ar Formula 1 mašīnu
Abu Dabi – tā bija vienreizēja un neatsverama pieredze, lai arī tiešā veidā to
izmantot vēl nav gadījies, jo F1 mašīnas
jauda, paātrinājums un īpaši bremzes
ļoti atšķiras no F-Renault vai GP3
mašīnām.”
Tomēr 2012.gads bija kritiens uz leju
– pēc tik strauja sākuma no Korjusa
tika gaidīta cīņa par titulu, taču igaunis
palika sava komandas biedra Žila Bjanki
(šobrīd startē Formulā 1) ēnā.

Par GP3 čempionātu
GP3 sērijas tika izveidotas 2010.gadā, kā
pakāpiens pirms GP2 čempionāta, kuru var
uzskatīt par Formula 1 pilotu ‘fermu‘. Par pirmo GP3 čempionu kļuva Estebans Gutjeress,
bet 2011.gadā uzvarēja Valteri Botass – abi
šobrīd jau startē F1. Šogad GP3 sērijās visi piloti
startēs ar jauno Dallara šasiju, kuru uz priekšu
stums 400 zirgspēku Renault dzinēji, bet riepas
piegādās Pirelli, kurai GP3 un GP2 čempionāti
ir lieliska attīstības un izpētes platforma F1
čempionātam. GP3 posmi notiek kopā ar F1
Grand Prix posmiem, kas jaunajiem pilotiem
ļauj būt F1 komandu bosu redzelokā.

“Arī es to pilnībā neesmu sapratis –
sezonas pirmajā daļā mans un Žila
sniegums bija ļoti līdzīgs,” pagājušās
sezonas neveiksmes cēloni meklē Korjuss. “Mūs bieži šķīra mazāk par 0,2-0,3
sekundēm, tomēr tad sekoja vasaras
pārtraukums un pēc tā mans sniegums
pēkšņi bija 1,5 sekundes aiz Bjanki. Tas
nav loģiski izskaidrojams, jo uz sava
rēķina varētu viņam zaudēt varbūt 0,5
sekundes, bet nekādā gadījumā pusotru. Tad vēl sakrita daudzās tehniskās
problēmas, kuras sākās jau kvalifikācijā
un līdz ar to izbojāja sacīksti. Vēl pirms
sezonas beigām es pametu komandu
un pienāca gals arī manai sadarbībai ar
“Gravity”. Turklāt tobrīd viņi krasi mainīja
savu filozofiju – tagad pilotiem pašiem
viss ir jāapmaksā.”
“Ne bez mana menedžera Raivo Tamma
palīdzības tieši laikā nāca uzaicinājums
no Koiranen komandas, kura bija
nolēmusi pievienoties GP3 čempionātam
un nolīgusi arī Āro Vainio,” skaidro
Korjuss, kurš startēs komandā ar diviem
somu komandas biedriem. “Šogad GP3
ir jauna mašīna, kas ir krietni jaudīgāka
un testos man ļoti patika ar to braukt,
taču mēs esam jauna komanda un
grūti prognozēt mūsu izredzes. Testi
liecina, ka slapjā trasē mums ripo labāk
un varam cerēt pat uz pjedestāliem,
taču pie snieguma sausā trasē vēl
daudz jāstrādā. Man pašam vienmēr ir
padevušās ielu trases un īpaši Monako
– ļoti žēl, ka šogad Monako neiekļāva
GP3 čempionāta kalendārā.”
Saruna nonāk arī līdz sāpīgākajam
tematam – finansēm, jo šobrīd jauniem talantiem nepietiek tikai ar izciliem panākumiem un ir vajadzīgs arī
finasiālais pamatojums. Līdz šim Kevinam Korjusam ir bijis stabils un uzticams
atbalstītājs no Igaunijas.
“Mani jau kopš kartinga laikiem atbalsta “Kiviõli Keemiatööstuse” (ķīmiskās
rūpniecības) kompānija. Protams,
jo tuvāk Formulai 1, jo finanses ir
nepieciešamas vairāk, tādēļ būs
vajadzīgi vēl atbalstītāji. Taču vispirms
mans mērķis ir atkal likt par sevi runāt
pēc šīs GP3 sezonas un tad mēģināt
atgriezties Formula Renault 3.5
čempionātā, kas ir krietni lētāks par GP2
un tur brauc Red Bull, Lotus un McLaren
jaunie piloti. Tas būs ļoti grūti, bet ideālā
gadījumā pēc diviem gadiem man ir
izredzes būt Formula 1 čempionātā.”
Paldies Kevina Korjusa tēva brālim Martinam Korjusam par palīdzību intervijas
noorganizēšanā!

Testi ‘Lotus‘ F1 Team sastāvā 2011.
gadā Abu Dabi trasē bija lielisks
atzinības demonstrējums no ‘Lotus‘
vienības puses.

Kā ‘Lotus‘ jaunais pilots baudīja visas priekšrocības - tostarp
trenējās pēc augsta līmeņa speciālistu izstrādātas programmas.

Pole un 2.vieta Barselonā
Barselonas posms
apliecināja, ka igauņiem
ir pamats būt optimistiem
– Korjuss izcīnīja uzvaru
kvalifikācijā, bet dēļ 10
starta pozīciju soda par
dzelteno karogu ignorēšanu
pirmajā sacīkstē finišēja
tikai astotais. Svētdienas
sacīkstē igaunis bija lielisks
un finišā zaudēja tikai
komandas biedram Āro
Vainio, nodrošinot savai
komandai dubultuzvaru.

TEHNIKA

FORMULA 1 SAREŽĢĪTĀ
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Stūres rats - apļveida
uzparikte, kas
domāta, lai pagrieztu
braucamrīku pa labi un
pa kreisi. Ja tas būtu
tik vienkārši, taš šeit
varētu arī beigt stāstu
par Formula 1 mašīnu
stūri, tomēr līdz
mūsdienām F1 stūres
rats ir attīstījies ar
matemātiskās progresijas ātrumu un
šobrīd tā ir patstāvīga
datorizēta sistēma, ar
kuras palīdzību pilots
var kontrolēt un
vadīt sacīkšu mašīnu.
Turklāt Formula 1
gadījumā stūre maksā
ap 50 tūkstošiem Eiro.
Katra no tām.

ormula 1 pirmssākumos
sacīkšu mašīnas stūres bija
tieši tādas pašas kā ielas
automobiļiem - parasti izgatavotas no koka un tādēļ pilotiem
bija vajadzība izmantot ādas cimdus.
Turklāt plašais kokpits ļāva tās veidot ļoti lielas diametrā - tas atviegloja
stūrēšanu laikos, kad vēl nepazina
stūres pastiprinātāju. Sešdesmitajos
un septiņdesmitajos gados formulas
kļuva zemākas un kokpiti šaurāki - tas
padarīja mazākus arī stūres ratus.
Tomēr turpmākajos 20 gados stūres
attīstījās ļoti lēni - vēl deviņdesmito gadu
sākumā Formulā 1 bija ļoti vienkārši
stūres rati ar divām vai trīs pogām: viena
neitrālā pārnesumu ieslēgšanai, viena

F

...pirms 1995.gada sezonas projektēja stūri,
kas ļāva Naidželam
Manselam nedaudz
ērtāk ar savu lielo augumu justies McLaren
kokpitā, jo pārnesumus
bija iespējams pārslēgt
nenoņemot rokas no
stūres.
par vienu pārnesumu uz leju, bet labajā
pusē uz augšu. Tas neļāva pilotiem
izlaist kādu pārnesumu un nodrošināja
plūstošu pārnesumu pārslēgšanu. Kopā
ar pusautomātisko pārnesumu kārbu šis
ir izgudrojums pilnībā izmainīja Formulu
1 un stūres rata izmantošanas nozīmi.
Mūsdienās iemācīties visas stūres rata
funkcijas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem priekš sacīkšu pilotiem. Luiss
Hamiltons, piemēram, cenšas iegaumēt
pogu atrašanās vietu un nozīmi ar
aizvērtām acīm, kamēr Niko Rosbergs
pat skrienot ņem līdz stūres kopiju, lai
instinktu līmenī to apgūtu. Tomēr piloti
atzīst, ka tam nav nepieciešamas īpašas

iemaņas - tā vienkārši ir daļa no pilota
ikdienas apmācības.
“Tas ir tieši tā pat, kā jums žurnālistiem,”
skaidro “Red Bull” pilots Marks Vēbers.
“Iepriekš jums bija tikai piezīmju blociņš
un rakstāmmašīna, bet tagad datori un
diktafoni.”
Labs salīdzinājums, taču diktafonam
ir nepieciešams nospiest divas vai trīs
pogas, kamēr Formula 1 stūre ir pati
sarežģītākā stūrēšanas iekārta pasaulē.
Turklāt F1 stūre ir ievērojami mazāka
nekā ielas mašīnām, jo visu atkal
nosaka ierobežotā telpa. Līdz ar to arī
nepieciešamais pagriešanas rādiuss pie
liela ātruma ir krietni mazāks, lai sasniegtu to pašu efektu kā ielas mašīnai.
Attels: Rufus Blacklock

dzēriena padevei pilotam un vēl viena
radio translācijas ieslēgšanai sarunai ar
boksiem.
Taču kopš deviņdesmito gadu vidus
Formula 1 stūre sāka attīstīties ļoti
strauji - McLaren tehniskais vadītājs
Džons Bernards pirms 1995.gada
sezonas projektēja stūri, kas ļāva
Naidželam Manselam nedaudz ērtāk
ar savu lielo augumu justies McLaren
kokpitā, jo pārnesumus bija iespējams
pārslēgt nenoņemot rokas no stūres.
Tā tika ieviestas pārnesumu sviras, kas
atradās aiz stūres, lai gan Mansels savā
īsajā McLaren karjerā to priekšrocības
pa īstam neizbaudīja. Kreisā pusē
pārnesumu svira jeb ‘lāpstiņa’ pārslēdz

Tad vēl, protams, tās visas neskaitāmās
pogas un slēdži, kuru atrašanās vieta ir
jāzina bez skatīšanās.
“Skatīties uz leju, uz stūri pilotēšanas
laikā ir visai sarežģīti,” skaidro Vēbers.
“Mums ir jāzina, kur viss atrodas un
kur jāliek mūsu rokas. Nav laika meklāt
un izvēlēties īsto - viss ir jāzina jau
iepriekš.”
Vairums pilotu ir atzinušies, ka reizēm
nospiež nepareizo pogu vai slēdzi.
Galvenokārt tas attiecas uz pogu, kas
ierobežo braukšanas ātrumu boksu
celiņā. Atrodoties trasē, tā nav poga,
kuru pilots vēlētos nospiest netīšām,
tomēr aizmirstot to izdarīt pirms boksu
celiņa līnijas, viņš saņems sodu par
ātruma pārsniegšanu.
“Formulā 1 uz stūres ir pogas un slēdži
diferenciāļa regulējumiem, priekšējam
antispārnam, degvielas maisījumiem,
dzinēja apgriezienu izmaiņām, bremžu
balansējumam, pārnesumu pārslēgšanai
un daudzām citām lietām,” stāsta “Lotus”
pilots Romēns Grožāns, kurš ir braucis
arī salonauto čempionātā un var labi
salīdzināt. “Nav viegli to visu apgūt un
ir iespējams ātri apjukt, ko kurā brīdī
ir jāmaina. Vispirms man ir pilnībā
jāizprot, kas notiks un izmainīsies ar
mašīnu, ja konkrētā pagrieziena stadijā
es pārslēgšu konkrētu slēdzi par vienu
iedaļu.”

Paralēli visām darbībām pilotam ir
jākomunicē ar savu sacīkšu inženieri,
izmantojot pogu ‘Radio’. Turklāt pēdējos
gados pilotu darba apjoms uz stūres ir
kļuvis tikai lielāks - klāt nākušas ‘KERS’
un ‘DRS’ sistēmu aktivizācijas pogas.
Ņemot vērā sarežģītības pakāpi, komanda cenšas nenoslogot pilotu ar lieku
informācij un uz stūres LCD displeja
attaino pietiekami maz informācijas konkrēto ātrumu un apļa laiku dinamiku/
atšķirības.
“Uz stūres displeja mēs varam parādīt
gandrīz jebkāda veida informāciju,”
skaidro Kimi Raikonena sacīkšu
inženieris Marks Sleids. “Taču mēs
cenšmies nenoslogot pilotu ar
informāciju par mašīnas veselību temperatūrām un spiedienu. Pats
svarīgākais pilotam ir spēt salīdzināt
savus apļa laikus un kontrolēt savu
ātrumu.”
Diferenciāļa regulējumus piloti vidēji maina ik pa pieciem apļiem, taču ir pogas,
kas jāizmanto katrā aplī un pat gandrīz
katrā līkumā. Turklāt katra komanda pati
projektē un būvē savu stūres ratu, kas
atšķiras no konkurentiem, līdz ar to mainot komandas, braucējiem nākas daudz
informācijas apgūt no jauna. Nereti gan
komanda nāk pretim pilotam un vismaz
stūres satveres vietas izveido atbilstoši
plaukstas izmēriem un prasībām.

STŪRES FAKTI
- Stūres rata satveres vietas veidotas
no cietas gumijas un nereti apšūtas
ar zamšādu.
- Pats stūres ‘skelets’ svara
taupīšanas nolūkos veidots no
oglekļa šķiedras.
- Stūres izmaksas mūsdienās sasniedz no ap 50-70 tūkstošiem Eiro.
- Stūres izgatavošanas process,
kurā izmanto arī alumīniju un titānu,
aizņem ap 100 stundām.
- Neskatoties uz lielo komponentu
skaitu F1 stūres ratā, tās svars ir tikai
aptuveni 1,3 kg.
- Ja nerodas problēmas, sezonā uz
vienu pilotu tiek izgatavotas vismaz
trīs stūres.
- Dažas komandas, neskatoties uz
izmaksām, pēc katras uzvaras stūri
ievieto muzejā un vairs neizmanto.
- FIA noteikumi paredz, ka stūrei
avārijas gadījumā ir jābūt ātri
noņemamai ar vienu roku.

Foto: Sauber

SAUBER STŪRES ANATOMIJA

Apzīmējums

Funkcija

N

Neitrālais pārnesums.

B

Aktivizē KERS.

Oil

Aktivizē papildus eļļas tvertni dzinēja eļļošanai.

KRec

KERS sistēmas reģenerācijas regulējumi.

Ack/Yes

Apstiprina regulējumu izmaiņas. Tāpat tiek izmantota gadījumos, kad nedarbojas radio - pilots atbild nospiežot ‘Yes’ atbildi.

Probl/No

Ziņojums par problēmu. Tāpat tiek izmantota gadījumos, kad nedarbojas radio - pilots atbild nospiežot ‘No’ atbili.

Entry/Prel/Visco

Maina iepriekš iestatītus regulējumus līkumu ieejai, apeksam un izejai no līkumiem.

MFRS

Multifunctional Rotary Switch - kombinācijā ar “-” vai “+” kontrolē dažādus regulējumus.

PL

Ieslēdz boksu celiņa ātruma ierobežotāju.

BP

Definē sajūga aktivizācijas punktu.

W

Aktivizē DRS sistēmu.

R

Radio.

Pedal

Maina akcelerācijas pedāļa regulējumus.

Box

Tiek izmantots radio problēmu gadījumā - pilots signalizē par došanos boksos.

D

Dzeramais šķidrums.

KRel

KERS jaudas atdošanas regulējumi.

RPM

Dzinēja apgriezienu ierobežotājs.

Tyre

Regulējumi, kas pielāgojas dažādiem riepu tipiem.

Aiz stures

LED displejs

Kreisā augšējā ‘lāpstiņa’ - Neitrālais pārnesums.

Gaismiņas augšā - Dzinēja apgriezienu indikators

Labējā augšējā ‘lāpstiņa’ - Aktivizē KERS.

3 gaismiņas labā un kreisā pusē - FIA karogu signāli

Apakšējās ‘lāpstiņas’ - Aktivizē papildus eļļas tvertni dzinēja eļļošanai.

Centrālais displejs - Esošais pārnesums
Dispjeji pa labi un kreisi - Ātrums/sektoru vai apļu laiki

a
r
e
m
a
k
Action s cena
akcija
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LVL

Race
modelis
145 LVL
GoBANDIT PANELIS
Mēri ātrumu,
paātrinājumu,
augstumu virs jūras
līmeņa, G-Force un
pat sirdsdarbību.
Pievieno savan video
mērījumu paneli.

GoBANDIT APP
Bezmaksas iPhone
aplikācija pateicoties kameras
WiFi, izmanto savu
telefonu kā kameras
tālvadības pulti.

GoBandtit action video kameras
varat iegādāties veikals.f1.lv*
* - akcijas prece ierobežotā skaitā

GoBANDIT STUDIJA
Bezmaksas GoBandit
programmatūra (PC un
Mac) video motāžai,
papildināšanai un
saglabāšanai
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Pitstops ir viena no neatņemamām
motoru sporta sastāvdaļām, kas ir
daļa no sacīkšu stratēģijas un nereti
izšķir sacīkstes iznākumu. Regulāri
esam redzējuši Formula 1 pitstopus
un jo īpaši šajā sezonā, kad to skaits
sakarā ar straujiem riepu nodilumiem
ir ievērojami pieaudzis. Tomēr šoreiz
nedaudz par IndyCar sēriju pitstopa
specifiku, kas ievērojami atšķiras no
Formula 1.

Foto: IndyCar Media

INDYCAR
PITSTOPS

ndyCar čempionātā pitstopa
process ir sarežģītāks par
NASCAR boksu apmeklējumu,
taču tas nespēj sacensties ar
Formula 1 sacīkstēs redzēto. Pitstopa
laikā boksu celiņā drīkst atrasties ne
vairāk kā seši mehāniķi. Parasta boksu
apmeklējuma laikā tiek mainītas visas
četras riepas un uzpildīta degviela. Katru
riepu maina viens mehāniķis un trīs no
riepu mainītājiem pirms pitstopa jau atrodas savās pozīcijās, tupus uz ceļgaliem
ar rezerves riteni blakus.

I

Ceturtais mehāniķis, kuram jāmaina
tālākais (no boksu sienas) aizmugurējais
ritenis savu vietu ieņem tikai pēc
tam, kad mašīna ir apstājusies, jo
prētējā gadījumā formula pārbrauktu
pāri šļūtenei, kas padod gaisu
pneimatiskajām riteņu uzgriežņu
pistolēm. Kad mašīna ir apstājusies,
pirmais uzdevums, laikā kamēr ceturtais
mehāniķis ieņem savu pozīciju, ir ievietot ventilācijas un degvielas padeves
šļūteņu uzgali degvielas tvertnes ligzdā.
Vispirms tiek pieslēgta ventilācijas
šļūtene, ar kuru tiek izsūknēts liekais
gaiss no tvertnes, kā arī aktivizēta
mašīnā iebūvētā pneimatisko domkratu sistēma, kas paceļ formulu un var
sākties riepu nomaiņa. Pēc ‘ventilācijas’
pabeigšanas sākas etanola uzpilde ievērojiet, ka uzpildes mehāniķis tur
uzreiz divas liela diametra šļūtenes
(video oranžā un melnā krāsā) ar diviem
uzgaļiem.
Pēc visu četru riteņu nomaiņas,
mehāniķi priekšpusē nereti pieregulē
arī priekšējā antispārna leņķi, turklāt
tālāk no boksu sienas esošajam
mehāniķim ir jāpagūst aizsviest sava
pneimatiskā pistoli, lai tai nepārbrauktu

Vispirms tiek
pieslēgta ventilācijas
šļūtene, ar kuru tiek
izsūknēts liekais gaiss
no tvertnes, kā arī
aktivizēta mašīnā
iebūvētā pneimatisko
domkratu sistēma, kas
paceļ formulu un var
sākties riepu nomaiņa.

pāri. Šis mehāniķis parasti ir arī pitstopu
mehāniķu brigādes šefs un viņam ir
jāsignalizē par brīdi, kad mašīna var
atgriezties trasē. Ilgāko laiku aizņem
etanola uzpilde un vēl pirms mašīna
drīkst atgriezties trasē, uzpildes ligzda ir
jāapšļāc ar ūdens strūklu, kas nomazgā
iespējams izšļakstīto degvielu. Šo uzdevumu gan parasti veic mehāniķis, kas
atrodas aiz boksu sienas.
Normālos apstākļos IndyCar boksu
apmeklējums ilgst astoņas līdz 12
sekundes, taču tas lielā mērā atkarīgs
no nepieciešamā degvielas daudzuma
konkrētajā gadījumā.

@motorusports

Foto: Renault Sport
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RENAULT TWIZY F1
minikārs ar f1 elementiem

994. gadā kompānija “Renault” savam minivenam
“Espace” iebūvēja F1 motoru,
padarot to 820 zirgspēkus
jaudīgu. Tagad francūži gājuši citu
ceļu un ar Formulā 1 izmantoto KERS
sistēmu aprīkojuši divvietīgo elektromobili “Twizy”.

1

100 km ar vienu uzlādi
“Renault Twizy” ir divvietīgs
braucamrīks, kas aprīkots ar elektrisko motoru un ar to Eiropā ir atļauts
piedalīties publiskajā satiksmē. Tiesa,
savas niecīgās motora jaudas dēļ tas
formāli pieskaitīts nevis automobiļiem,
bet gan kvadricikliem.
Šo agregātu ražo “Renault” rūpnīcā
Spānijā un ar to iespējams starp uzlādes

reizēm veikt 100 kilometrus. 2012.
gadā, kad tas pirmo reizi nonāca tirgū,
tika pārdoti gandrīz 10 tūkstoši šādu
spēkratu, bet čaklākie pircēji bija vācieši,
francūži un itāļi. Par “Twizy” reklāmas
seju tikmēr pieteicies pazīstamais
dīdžejs Dāvids Geta, kurš apsolījies nest
mazā braucamrīka slavu visā pasaulē.
Auto ir pieejams četrās krāsās, var
izvēlēties vienu no diviem motoriem,
tas aprīkots ar stikla jumtu un uz augšu
veramām durvīm.
“Twizy” parametri ir fascinējoši. Mašīnas
garums ir tikai 2.32 metri, platums sasniedz 1.19 metrus, bet augstums - 1.46
metri, līdz ar to tas ir izteikti piemērots
lielpilsētu burzmai. Spēkrats aprīkots ar
3 vai 14 kilovatus spēcīgu elektromotoru,
kā rezultātā maksimālais “Twizy” ātrums
ir vai nu 45 vai 80 km/h. Mašīnai (ja to
tā drīkst saukt) ir tikai viens pārnesums.

Kam gan visu sarežģīt?
Zem priekšējā sēdekļa atrodas 6.1
kWh litija jonu baterija, savukārt pilnībā
uzlādēt šo agregātu mājas apstākļos
var 3 ar pusi stundās. Savā ziņā tas
atgādina skūteri – lielākā atšķirība ir tā,
ka braucamajam ir četri riteņi un jumts
virs galvas, kas neuzliek par uzdevumu
lietot aizsargķiveri.

Paātrinājums kā sporta
mašīnai
To mēs varam apgalvot par standarta
“Twizy”, kas nemaksā dārgāk par 8500
eiro un ir viena no lētākajām mašīnām
Eiropā, tomēr, kas notiek, ja šādam
aparātam pievieno F1 tehnoloģijas?
Tāds uzdevums tika dots “Renault Sport”
inženieriem.

Arī pēc kinetiskās enerģijas
atjaunošanas sistēmas (KERS)
pievienošanas “Twizy” jauda nav
lielāka par 17 zirgspēkiem, taču, kā
zināms no sacīkstēm, minētā ierīce ļauj
radīt papildus jaudu, kad tā visvairāk
nepieciešama. Līdz ar to, izmantojot
bremzēšanā uzkrāto enerģiju, ar KERS
palīdzību uz 13 sekundēm mašīnas
jauda var tikt palielināta līdz pat 97
zirgspēkiem. Ja kādam šķiet, ka tas nav
nekas, jāatceras, ka “Twizy” sver tikai
564 kilogramus, tādejādi svara/jaudas
attiecība šādam spēkratam ir līdzvērtīga
sporta mašīnai “Megane RS 265”. Ja
precīzāk, tad ar šādu jaudu “Twizy”
līdz 100 km/h spēj paātrināties nieka 6
sekundēs.
Tas arī ir “Twizy F1” modeļa aptuvenais
maksimālais ātrums, kad elektriskais
motors strādā ar 10 000 apgriezieniem
minūtē, bet KERS modulis ieskrienas
līdz pat 36 000 apgriezienu minūtē. Lai
notiktu sinhrona darbība, starp motoru
un KERS iebūvēts speciāls reduktors.
Šai mašīnai nav durvju, toties tai ir
kaitinoši klusa skaņa, kā jau elektromobilim. Bet kopumā par 91 kg vairāk
kā standarta “Twizy”. Gan parastajam,
gan F1 modelim ir aizmugurējo riteņu
piedziņa.
Nav šaubu, ka ar tik neliela izmēra
transportlīdzekli braukšana varētu
šķist visai biedējoša. Lai aparāts
vienkārši neapgāztos, ir padomāts arī
par stabilitātes radīšanu uz ceļa. Nevar nepamanīt iespaidīgo aizmugurējo
antispārnu, priekšējo spārnu, kas
līdzinās formulu sacīkstēs redzētajiem,
kā arī sacīkšu sliku riepas, kas rada
labāku saķeri ar asfaltu. Pat stūre
ir aizgūta no “Formula Renault 3.5”
čempionāta un ar tās palīdzību braucējs
var kontrolēt KERS darbību. Vēl jāizceļ
arī aizmugurē esošais difuzors, F1 stila
aizmugurējais gaismas lukturis, kā arī
sānu gaisa savācēji.
KERS papildinājums sver 30 kilogramus,
kamēr pārējais papildus svars rodas
no citām uzlabotajām un pievienotajām
detaļām. “Twizy F1” modelim, atšķirībā
no standarta versijas, nav aizmugurējā
pasažiera sēdekļa, jo tā vietā arī atrodas
KERS sistēma, un varbūt pat labāk, ka
tā.

F1 tehnoloģijas ielas mašīnās
Patiesībā šo projektu “Renault” nav
veikuši, lai mašīnas pārdotu masveidā
- drīzāk tas ir pirmais solis lielajā plānā
nākotnē ikdienas automobiļos arvien
vairāk izmantot labākās F1 tehnoloģijas.
Paši francūži to nosaukuši par tiltu no
F1 mašīnām uz ielas automobiļiem.
Šajā brīdī Formula 1 atkal sāk spēlēt
savu vēsturisko lomu un kļūst par testu
poligonu jaunākajām idejām un sasniegumiem tehnikā, ko vēlāk izmantot ielas
mašīnu ražošanā.
Pasaule gan “Twizy F1” projektu
vērtē dažādi - citi sajūsminās par vēl
neredzētajiem risinājumiem un idejas

autoru drosmi, kamēr citi vien pasmīn un
velta ironijas pilnas piezīmes.
Lai “Twizy F1” nebūtu vien izstādes
objekts, to plānots arī atrādīt skatītājiem.
Pie spēkrata stūres jau paspējis pabūt
F1 čempions Sebastians Fetels, kurš
šādu KERS ierīci izmanto arī savā “Red
Bull Racing” formulā. Savukārt jūlijā
gaidāmajā Gudvudas ātruma festivālā
ar šo mašīnu “Renault” piedalīsies kalnā
braukšanas sacensībās. Nav šaubu,
ka tas būs viens no interesantākajiem
mirkļiem festivālā.

“Renault Twizy F1” dati
Izlaišanas gads: 2013
Sēdvietu skaits: 1
Piedziņa: aizmugurējā
Motora jauda: 17 zs (līdz 10 000 rpm)
KERS jauda: 80 zs uz 13 sekundēm (līdz 30 000 rpm)
Maksimālā jauda: 96 zs / 72 kW
Baterijas: litija jonu
Maksimālais ātrums: 110 km/h
Paātrinājums: 0-100 km/h - 6 sek.
Svars: 564 kg
Jaudas/svara attiecība: 1 zs uz 5.8 kg (0.17 zs uz 1 kg)

EGONS LAPIŅŠ

- ,
Juris Dargevics

@motorusports
ieredzējušais
latviešu autosportists Egons
Lapiņš ar “BMW
Z4 Coupe” sacīkšu auto
maijā piedalījās leģendārajā
Nirburgringas 24 stundu
braucienā. Vēsturiskajā 26
km garajā Nordšlaifes trasē
uz starta stājās iespaidīgs
dalībnieku skaits, kopsummā
173 ekipāžas, bet Lapiņš
ar komandas biedriem no
Krievijas un Vācijas šajā
konkurencē izcīnīja 109. vietu.
Pats galvenais - sasniegts
sacensību finišs.

Foto: Bjoren-Fey.com
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‘ZAĻAJĀ ELLĒ’

Latvietis finišē Nirburgringas 24
stundu braucienā

Uz starta līdz 840 braucējiem
Lai gan Nordšlaifes trase (tā iesaukta
Nirburgringas garā versija) var lepoties ar iespaidīgu vēsturi, jo tika uzcelta
jau pagājušā gadsimta divdesmitajos gados, 24 stundu sacensības
pašreizējā formātā šeit risinās tikai kopš
1970. gada. Lai gan presē tās netiek
atspoguļotas ar tādu vērienu kā citas
diennakts sacensības, prestiža ziņā šīs
droši var ierindot uzreiz aiz Lemānas un
Deitonas 24 stundu braucieniem.
Nirburgringas 24 stundu sacīkstes
ir unikālas ar to, ka vērā ņemamais

trases garums, kas sastāda 25.947
kilometrus, ļauj startēt vairāk nekā 200
automašīnām, bet kopējais dalībnieku
skaits var pārsniegt pat 800 sportistus.
Lai piesaistītu tik daudzus dalībniekus,
sacensībās startē arī daudzi
pusprofesionāli braucēji un tiek izmantotas arī lietotas ielas sporta mašīnas,
kas aprīkotas atbilstoši obligātajām
drošības prasībām. Spēcīgākie braucēji
šeit startē ar GT klašu sacīkšu mašīnām,
jo Lemānas prototipi startam netiek
pielaisti. Ja būsim precīzi, sacensībām
var pieteikties 230 dalībnieki, no kuriem
kvalificējas 210, bet dalībnieku skaits
ekipāžā svārstās no diviem līdz četriem
braucējiem. Tas nozīmē, ka teorētiski

vienā sacīkstē var piedalīties pat 840
braucēji! Ar šo ciparu varbūt varētu sacensties vienīgi Dakaras rallijs.

“Mercedes” pirmā uzvara
2013. gada sacensības vēsturē ieies
divu iemeslu dēļ - tas bija īsākais
diennakts brauciens, kas noticis
Nirburgringā, kā arī pirmo reizi vēsturē
par uzvarētājiem kļuva piloti ar “Mercedes” automobili. Ar uzvarošo “Black
Falcon” komandas “Mercedes-Benz
SLS AMGT GT3” startēja pazīstamie
Bernds Šnaiders, Jeruns Blēkemolens,
Šons Edvardss un Nikijs Tīms, kuri

210 tūkstošu skatītāju priekšā par 2
minūtēm un 39 sekundēm apsteidza
“BMW” braucējus Maksimu Mārtinu,
Andreā Pičīnī, Jelmeru Būrmenu un
Ričardu Goransonu no “BMW Sports
Trophy Team Marc VDS” komandas,
kuri tikai priekšpēdējā aplī apdzina divas
“ROWE Racing” vienības “Mercedes”
automašīnas, atbīdot tās uz trešo un
ceturto vietu.

Blēkemolens pameta trasi vēl pirms
finiša, jo viņa sievai tuvojās dzemdības.
Tikmēr “Porsche Supercup” zvaigzne
Edvardss kļuvis par pirmo britu, kuram
izdevies uzvarēt šajās sacensībās.
Diennakts braucien gan nenoritēja pēc
plāna, jo nepārejošs lietus un biezā
migla lika tiesnešiem naktī apturēt cīņu
un noteikt vairāk nekā 9 stundas ilgu
pauzi, kā rezultātā sacensībās reāli tika
veiktas vien nepilnu 15 stundu garumā
un uzvarētāji nobrauca tikai 88 apļus.
Šī gan nebija pirmā reize vēsturē, kad
sacensības lietus dēļ tiek pārtrauktas iepriekš tādi gadījumi bijuši pieci, pēdējie
divi 1994. un 2007. gadā.
Tomēr cīņa par pirmo vietu izvērtās
gandrīz neprognozējama un sacensību
sākumā “Mercedes” nebūt nebija starp
favorītiem. Sacensību pirmo daļu vadībā
pavadīja rūpnīcas atbalstītās “TUV
Rheinland Phoenix Racing” ekipāžas
pilots Frenks Stiplers, kurš startēja no
“pole position”. Tomēr pilnīgi visas “Audi
R8” mašīnas (pērn “Audi” guva uzvaru)
kaut kādā brīdī iedzīvojās problēmās, kā
rezultātā labākā no tām finišēja piektajā
vietā. Pēc tam vadībā nokļuva “Aston
Martin” rūpnīcas ekipāža, tomēr, kad
Pedro Lami veica izbraucienu ārpus

Foto: Bjoren-Fey.com

“Savā karjerā esmu uzvarējis gandrīz
visur, kur esmu gribējis,” pēc finiša
emocijās izplūda pieckārtējais DTM
čempions Šnaiders, kurš savā karjerā
arī aizvadījis deviņas F1 sacīkstes.
“Tikai šajā sacīkstē es vēl ne reizi nebiju
sasniedzis finišu.”

Lapiņam 9.vieta savā klasē
...nepārejošs lietus
un biezā migla lika
tiesnešiem naktī
apturēt cīņu un noteikt
vairāk nekā 9 stundas
ilgu pauzi, kā rezultātā
sacensībās reāli tika
veiktas vien nepilnu
15 stundu garumā un
uzvarētāji nobrauca
tikai 88 apļus.
trases, mašīna kļuva arvien lēnāka un
vairs nespēja noturēties cīņā par uzvaru.
Arī “Porsche” atkrita no cīņas par uzvaru
un slapjajā trasē arvien lielāku pārsvaru
“Dunlop” riepas deva “Black Falcon”
ekipāžai, kas dominēja sacensību otrajā
daļā.

Autosportists Egons Lapiņš šajās
sacensībās piedalījās ar “BMW Z4
Coupe” spēkratu, ko dalīja ar krievu
braucējiem Alekseju Vermenko un
Sergeju Borisovu, kā arī vācieti Aleksandru Rapoldu. Ekipāža pārstāvēja Pirmās
divīzijas klasi VLN sērijveida sporta
mašīnām, precīzāk, V6. Lapiņš kļuva par
pirmo latvieti, kas piedalījies Nirburgringas 24 stundu braucienā.
Šajā klasē uz starta stājās 13 dalībnieki,
no kuriem finiša līniju sasniedza
desmit. Lapiņš ar pāriniekiem, pēc lietū
piedzīvotās avārijas, finišēja 11 apļus
aiz V6 klases uzvarētājiem. Uzvaru šajā
ieskaitē guva vācieši Dīters Veidenbriks,
Markuss Šmicklers, Rolfs Bauštallers un
Klauss Landgrāfs ar “BMW Z4 M Coupe”
automašīnu, kuri nobrauca 76 apļus un
tuvākos sekotājus apsteidza par vienu
apli. Tomēr Lapiņa ekipāžai izdevās sasniegt trešo ātrāko apļa laiku, 9 minūtes
un 56.906 sekundes, kurā tika uzrādīts
vidējais ātrums 153.057 km/h. Savukārt
kopējā ieskaitē no 135 finišējušajiem
braucējiem Lapiņa ekipāžai 109. vieta un ar daudz jaudīgāku tehniku
startējušajiem uzvarētājiem pazaudēti
23 apļi.
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5 MINŪTES AR
EGONU LAPIŅU

Kā nokļuvi līdz startēšanai
Nirburgringā?
“Tas notika pavisam nejauši. Pēc
veiksmīgas autosporta karjeras Baltijas autošosejā un visu iespējamo titulu
iegūšanas, bija zudusi motivācija braukt
vietējās trasēs, pabraucu Palangas un
Rīgas 1000 km sacīkstes, bet vairāk
īpaši nekas nesaistīja. Kad pagājušā
gada maijā Nirburgringas trasē risinājās
seno automobiļu sacensības, kas
ir pavadošais pasākums 24 stundu
sacīkstei, Andris Štāls uzprasīja, vai
nevēlos pabraukt pa šo trasi ar “jaguāru”.
Nodomāju, ka būs laba izklaide un
aizbraucu. Sanāca paskatīties diennakts sacensības, iepazīties ar dažiem
cilvēkiem, kas tajās startē un pēkšņi
sapratu, ka šis ir fantastisks izaicinājums
man kā autosportistam apliecināt savu
varēšanu, nobraucot šo sacīksti. Vēl jo
vairāk, ka neviens no Latvijas pirms manis iepriekš šo sacīksti nebija veicis.”

Cik spēcīgi ir konkurenti?
“Šeit ir ļoti daudzas klases, sākot GT līdz
pat atsevišķiem “mono” kausiem. Es pats
startēju V6, kas ir ātrākā klase standarta
automobiļiem. Pārsvarā tajā startē BMW
M sērijas un Porsche markas automobiļi,
šobrīd pat pēdējā modeļa “Porsche
911”. Mašīnas ir tiešām jaudīgas,
pārbūves īpaši pat nav nepieciešamas.
Parasti V6 klasē startē 15 līdz 20
ekipāžas. Pārsvarā tie ir riktīgi veči, kas
Nirburgringā braukuši jau gadiem un
savās aprindās labi zināmi. Varbūt ne
visi no viņiem ir profesionāli sportisti, bet
toties ļoti pieredzējuši.”
Tu startēji kopā ar krievu braucējiem
Alekseju Vermenko un Sergeju Borisovu, kā arī vācieti Aleksandru Rapoldu. Kas viņi ir?
“Abi krievi ir jauni džeki, pusprofesionāli
autosportisti. Sergejam Krievijā pieder drošas braukšanas apmācības

“Nevar tā vienkārši ierasties un braukt.
Lai pilotu pielaistu kvalifikācijai, sākumā
jāpabrauc VLN čempionātā, kas arī
notiek šajā pašā trasē, tikai tur ir jābrauc
kādu pusotru stundu un šajā laikā var
veikt kādus sešus līdz astoņus apļus,
atkarībā no laikapstākļiem. Tad vēl arī
jāatrod komanda. Savukārt komandai
interesē tas, lai tu zinātu trasi, spētu
braukt ātri un stabīli. Tikai pēc tam,
kad esi finišējis attiecīgajā skaitā VLN
sacīkšu, vari piedalīties 24 stundu
braucienā. Tā no pagājušās vasaras arī
kaut ko sāku darīt. Arī šogad piedalījos
vienā VLN posmā, dabūju kvalifikācijas
minimumu un saņēmu atļauju startēt.
VLN sacīkstēs piedalījos ar mērķi tikt līdz
startam 24 stundu braucienā.”

Foto: Balticrace.lv

Startam tiek pielaisti daudzi simti
piloti. Vai startēt var jebkurš?

Egona Lapiņa CV
Dzimis: 1966. gada 24. decembrī
Dzīvesvieta: Ķekavas novads
Augums: 178 cm
Svars: 81 kg
Tituli: Divkārtējs Baltijas un Latvijas čempions autošosejā
(Super Production), 1. vieta Palanga 1000 km (3000),
Piešķirts Latvijas sporta meistara autosportā tituls

uzņēmums, par otru neko daudz nezinu. Viņi pagājušajā sezonā jau bija
vieni no V5 klases līderiem, bet šogad
debitēja V6 ieskaitē, kur arī ir vieni
no ātrākajiem. Vācietis daudz braucis
iepriekš, pieredzējis, taču nebija diži ātrs.
Komanda zināja, ka esmu pietiekoši ātrs
un stabils braucējs un cerēja, ka kopā ar
krievu pilotiem trijatā arī izvilksim pietiekami labu vidējo ātrumu.”
Kā uzsāki sadarbību ar “Sorg Rennsport” komandu?
“Ar komandu iepazinos pagājušajā gadā.
Skatījos, kas piedāvā braucēju vietas,
dabūju kontaktus, sāku sarakstīties, tad
aizbraucu uz Nirburgringu, nobraucu
vienu gonku, viņi redzēja, ka spēju būt
ātrs un turpinājām sadarboties.”
Šīs nav vienīgās 24 stundu
sacensības Eiropā. Kāpēc nolēmi
startēt tieši Nirburgringā?
“Jā, šādas sacensības ir arī citur, taču
šī ir sacīkšu sacīkste. Pirmkārt, jau
pašas trases dēļ un, otrkārt, šeit valdošo
laikapstākļu dēļ. Tie ir kā autosporta
pielūdzēju dziesmusvētki. Kopā sanāk
simtiem tūkstoši skatītāju, visu 20
kilometru garumā ir sabūvētas mazas
pilsētiņas, kur visi dzīvojas četru dienu
garumā un tusējas. Sacensībās piedalās
daudzi augstākā līmeņa braucēji, tostarp rūpnīcu piloti un sportisti ar DTM
pieredzi. Pirms starta pa trasi ar “Mercedes F1” mašīnu izbrauca pats Mihaels
Šūmahers, arī Daniels Kreigs vazājās
apkārt, tā ka viss bija visaugstākajā
līmenī. Šī ir kā Formula 1, tikai daudz
lielāka un masveidīga.”
No Tevis pārstāvētās V6 klases 13
mašīnām Jūs palikāt devītie...

“Varbūt sezonas otrajā pusē vēl
pabraukšu VLN sacīkstēs, lai neaizmirstu
trasi un nākamgad mēģināšu atkal startēt
Nirburgringas 24 stundu braucienā.
Mana komanda brauc arī citās diennakts
sacensībās - septembrī tā plāno startēt
Barselonā, bet janvārī dosies uz Dubaiju.
Viņi šajās trasēs jau ir guvuši labus
rezultātus. Pagājušajā gadā Barselonā
tika izcīnīta otrā vieta, bet Dubaijā šī
gada sākumā - trešā. Ir piedāvājums
šajās sacensībās piedalīties. Ja budžets
ļaus, tad braukšu.”

Foto: Personigais arhivs

Vai plāno šogad piedalīties vēl kādās
sacīkstēs ārpus Latvijas?

Foto: Bjoren-Fey.com

“Ideja bija uzkāpt uz pjedestāla un tas
bija pilnīgi reāli. Kvalificējāmies otrie,
no uzvarētājiem atpaliekot pusotru
sekundi, kas uz 25 km apli ir pilnīgi
nekas. Ar pozitīvu noskaņojumu sākām
sacīksti un viss bija ļoti labi - jau pirmajās
stundās savā klasē izvirzījāmies vadībā,
vienubrīd tuvākajiem sekotājiem bijām
priekšā jau divas minūtes. Otrajā dienā
no rīta lietus laikā viens no komandas
biedriem saslīdēja, atsitās pret bortu un
sabojāja aizmugures piekari. Diemžēl
Nordšlaife kļūdas nepiedod – trases
nožogojums ir ļoti tuvu, drošības zonu
praktiski nav. Kamēr atbrauca līdz boksiem, kamēr tā tika saremontēta, bija
pazaudēta jau stunda. Tobrīd vairs nebija
ko domāt par godalgām, jo galvenais
bija finišēt. Līdz galam nobraucām. Biju
sacerējies, domāju, ka varam uzvarēt.
Teorētiski tā tiešām arī varēja būt, bet
sacīkstes ir sacīkstes un apstākļi ir tādi,
kādi tie ir. Laikapstākļi tiešām bija smagi
- lietus mijās ar sausu laiku, bija liela
migla, auksti. Braukt pa tādu miglu un
lietu naktī... nekad savā dzīvē neko tādu
nebiju pieredzējis, kur nu vēl sacīkstēs.
Pēc šīs nakts sapratu, kāpēc šo trasi
dēvē par “Zaļo elli”. Bet sajūtas pēc finiša
neaprakstāmas... Esmu apmierināts
ar savu sniegumu - biju pietiekami ātrs
un, pats galvenais, bez kļūdām un
piedzīvojumiem... “
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9ƝVWXUHDWNƗUWRMDV"JDGD)VH]RQDV0RQDNR*UDQG3UL[L]FƯƼƗYDUƝMDYƝURWNƗGLYLVXGUDERWLH0HUFHGHV%HQ]
DXWRPRELƺLVWDUWƝMRWQRSLUPƗVULQGDVDL]EUDXFVDFƯNVWHVYDGƯEƗJDGDVH]RQDV0RQDNRVDFƯNVWHDUƯVƗNƗVDU
ãƷLHWDPX0HUFHGHV%HQ]DXWRPRELƺXSƗUƗNXPXWRPƝUDEXPLQƝWRVDFƯNãXUH]XOWƗWLJDQELMDƺRWLDWãƷLUƯJL

JDGD)RUPXODVH]RQDVUH]XO
WƗWRVQHELMDJDLGƗPLƯSDãLSƗUVWHLJXPL
WLNDLSLUPVJDGDELMDVWƗMXãLHVVSƝNƗ
MDXQLHVDFƯNãXWHKQLVNLHQRWHLNXPLXQ
IDNWLVNL YLVL JDOYHQLH GDOƯEQLHNL NRQ
FHQWUƝMƗV X] HVRãR DXWRPRELƺX X]OD
ERãDQX

GHELMDVVH]RQD)RUPXODVDFƯNVWƝV

%HQ] ELMD SƗUƗN YLOLQRãV 7RPƝU DUƯ
EH] ãLHP EUDXFƝMLHP 0DVHUDWL SLORWX
VDVWƗYVELMDYƝUƗƼHPDPVLWƗOLV/XL
GåL0XVVRDUJHQWƯQLHWLV5REHUWR0LH
UHVVXQQR*RUGLQLSƗUQƗNXãDLVäDQV
%HUƗ

)UDQþX*RUGLQLVDVWƗYƗSƗUVYDUƗELMD
IUDQþX SLORWL .RPDQGDL MDX DWNDO ELMD
SDUHG]DPD VWDWLVWX ORPD XQ ãƗGƗ
VLWXƗFLMƗ NRPDQGDL SLHVDLVWƯW NƗGX
³]YDLJåƼX´SLORWXELMDEH]FHUƯJL

)HUUDUL YLHQODLFƯJL VDFƯNVWƝP JDWDYR
MD PRGHƺXV  XQ  6XSHUVTXDOR
LHSULHNãƝMƗ JDGD PRGHƺD  X]OD
ERWƗ YHUVLMD  ,WƗƺX NRPDQGX SDPHWD
0DLNV +RWRUQV NXUã SLHYLHQRMƗV LH
SULHNãƝMƗVH]RQƗGHELWƝMXãDMDL9DOZDOO
0HUFHGHV%HQ] QHDSVWUƯGDPDLV SLU NRPDQGDLWRPƝU)HUUDULULQGƗVSDOLND
PDLV SLORWV ELMD +XDQV 0DQXHOV )DQ SLUPƗV )RUPXOD VH]RQDV þHPSLRQV
KLR 6DYX YLHWX NRPDQGƗ VDJODEƗMD 'åX]HSSH)DULQDXQIUDQFǌ]LV0RULVV
DUƯ YƗFLHWLV .DUOV .OLQJV .RPDQGƗ 7ULQWLƼMDQV NXUã JDGƗ DU LWƗƺX
WLND X]DLFLQƗWV DUƯ EULWX EUDXFƝMV 6WLU DXWRPRELƺLHPELMDL]FƯQƯMLVGLYXVJRGD
OLQJV 0RVV NXUã SDWHLFRWLHV LHSULHN SMHGHVWƗOXV
-DXQDMDL VH]RQDL JDWDYRMƗV DUƯ EULWX
ãƝMR VH]RQX VQLHJXPDP ELMD NƺXYLV
NRPDQGDV 9DQZDOO &RQQDXJKW XQ
SDUYLVDLSLHSUDVƯWXSLORWX
0DVHUDWLQHVSƝMDVDYƗNRPDQGƗLHJǌW &RRSHU .DWUDL QR WƗP ELMD NƗGV LH
OLHOƗNƗV ]YDLJ]QHV ,HSULHNãƝMƗ VH]R JXYXPV NR L]PDQWRW MDXQDMƗ VH]RQƗ
/DQFLDWLNDLLHSULHNãƝMƗVVH]RQDVEHL QƗ DU 0DVHUDWL ELMD VWDUWƝMXãL )DQKLR  &RQQDXJKW ELMD VDJDWDYRMXãL MDXQR
JƗV ELMD GHELWƝMXVL VDFƯNVWƝV DU ' XQ $VNDUL WRPƝU WLNDL WƗGƝƺ ND YLƼX %PRGHOL 9DQZDOO QROƯJD 0DLNX +R
DXWRPRELOL.RPDQGDVJDOYHQƗFHUƯED 0HUFHGHV%HQ] XQ /DQFLD DXWRPR WRUQX NXUã MDX ELMD QREDXGƯMLV X]YD
ELMD WƗV SLUPDLV SLORWV$OEHUWR$VNDUL ELƺL YƝO QHELMD JDWDYL VDFƯNVWƝP ,WƗƺX UDV JDUãX ) VDFƯNVWƝV EHW &RRSHU
NXUDPDVLVWƝMDWDXWLHãL/XLGåL9LORUHVL NRPDQGDQHVSƝMDVDVWƗYƗQRWXUƝWDUƯ VDJDWDYRMD QHWLSLVNDV NRQVWUXNFLMDV
XQ(XGåHQLR.DVWHOORWWLNXUDPãƯELMD 0RVX  SLHGƗYƗMXPV QR 0HUFHGHV DXWRPRELOL

'DLPOHU$*
1HDSVWUƯGDPL IDYRUƯWL DWNDO ELMD 0HU
VHGHV%HQ] : DXWRPRELƺL WRPƝU
DUƯ WLHP SLHPLWD GDåƗGDV ³YƗMƗV YLH
WDV³NDVNRQVWUXNWRULHPELMDMƗQRYƝUã
*DUƗULQGDVFLOLQGUXG]LQƝMDGƝƺULWH
ƼX EƗ]H VDQƗFD SƗUƗN OLHOD NDV QH
JDWƯYLLHWHNPƝMDDXWRPRELƺDYDGƗPƯEX
NRQVWUXNWRULHPELMDMƗODX]DJDOYXNƗ
WR VDPD]LQƗW /DL X]ODERWX G]LQƝMDP
QHSLHFLHãDPRJDLVDSLHSOǌGLSƗUVHJƗ
WLNDLHEǌYƝWVVSHFLƗOVSDSLOGXVL]YLU]Ư
MXPVDUJDLVDLHSOǌGHVDWYHUL

ƺDYDGƗPƯEXJDQDHURGLQDPLNXWƗGƝƺ
WLND QROHPWV QRYLHWRW WRV YLGXVGDƺƗ
âƗGL QRYLHWRWLH WUXPXƺL PD]LQƗMD VOR
G]LULWRãDMDLGDƺDL7RPƝUDL]UDGLDWRUD
QRYLHWRWLHWUXPXƺLPƝG]DSƗUNDUVWNDV
YDUƝMDGUDXGƝWDUQRSLHWQƗPQHSDWLN
ãDQƗPSDWDUDYƗULMX$UƯãƯNRQVWUXN
/DLDSWXUƝWXPLO]ƯJƗƗWUXPƗEUDXFRãR FLMDSUDVƯMDX]ODERMXPXV
VSƝNUDWX WLND L]JDWDYRWL LHVSDLGƯJX
L]PƝUXEUHPåXWUXPXƺLâƗGXWUXPXƺX /ƯG]ƯJL NƗ LHSULHNãƝMƗ VH]RQƗ VDFƯN
QRYLHWRãDQDWUDGLFLRQƗOƗYHLGƗ SLHUL VWƝV0HUFHGHV%HQ]:L]PDQWRMD
WHƼD MǌWDPLLHVSDLGRWXJDQDXWRPREL GLYXYHLGXYLUVEǌYHV
3UREOƝPDVVDJƗGƗMDDUƯEUHP]HV7R
EUƯGMDXELMDSDUƗGƯMXãLHVSLUPLHPƝƧL
QƗMXPLDSUƯNRWVDFƯNãXDXWRPRELƺXVDU
GLVNXEUHP]ƝPWRPƝU:L]YHLGHV
SURFHVƗ WDV WLND DSUƯNRWV DU WUDGLFLR
QƗODMƗPWUXPXƺXEUHP]ƝP
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7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRVH]RQXX]YDUƝWƗML
J$OEHUWR$VNDUL)HUUDUL
J+XDQV0DQXHOV)DQKLR0DVHUDWL

JDGD )RUPXOD  VH]RQD WLND
SOƗQRWDNƗOƯG]WDPJDUƗNƗNRSXPƗ
ELMD SDUHG]ƝWL  VDFƯNãX SRVPL %X
HQRVDLUHVDþHPSLRQƗWDSLUPƗSRVPD
GDOƯEQLHNXV VDJDLGƯMD DU QHFLHãDPX
NDUVWXPX -DQYƗULV $UJHQWƯQƗ WUDGL
FLRQƗOLLUELMLVNDUVWƗNDLVPƝQHVLVWR
PƝURWHPSHUDWǌUDOLNDNRPDQGƗP
DWELOGƯJƗNJDWDYRWLHVãƯPVDFƯNVWƝP
GDXG]LHP DXWRPRELƺLHP ELMD SLHWHLNWV
UH]HUYHV SLORWV NXUã VDFƯNãX ODLNƗ
YDUƝWX QRPDLQƯW NDUVWXPD QRPRFƯWR
EUDXFƝMX

]DXGƝMD OƯGHUSR]ƯFLMX *RQ]DOHVDP .RSYƝUWƝMXPVSƝF$UJHQWƯQDV*3
'DåXV DSƺXV YƝOƗN$VNDUL VDYX OƯGHU

SR]ƯFLMXDWMDXQRMDWRPƝUQHFLHãDPDLV +XDQV0DQXHOV)DQKLR
NDUVWXPV SLHYDUƝMD LWƗƺD UHDNFLMDV ƗW

UXPXDSOƯ$VNDULSLHƺƗYDNƺǌGXXQ 0RULVV7ULQWLƼMDQV
DYDUƝMD 7LNPƝU 9LORUHVL MDX ELMD SƗU

'åX]HSSH)DULQD
VƝGLHV.DVWHOORWWLDXWRPRELOƯ2WURLH
VSƝMX$VNDULWRGLHQWƗDUƯQHVDJDLGƯMD

+RVƝ)URLODQV*RQ]DOHVV
DUƯ9LORUHVLDYDUƝMDEHLG]RWNRPDQ
GDVGDOƯEXVDFƯNVWƝ7LNDLSƗULVDSƺXV

LOJƗND ELMD *RUGLQL GDOƯED VDFƯNVWƝ  5REHUWR0LHUHVV
NRPDQGDVDXWRPRELƺXVYDMƗMDWHKQLV
NƗVSUREOƝPDV
/ƯG]QƗNDPDMDPR¿FLƗODMDP)VDFƯN
ãX SRVPDP ELMD YDLUƗN NƗ  PƝQHãX
7LNPƝU SƗUƝMƗP NRPDQGƗP NXUX JDUãSƗUWUDXNXPVNXUƗ)DQKLRYDUƝMD
WHKQLND WXUSLQƗMD GDUERWLHV VƗND QH VDG]LHGƝW NƗMDV WUDXPX EHW SƗUƝMLH
L]WXUƝW EUDXFƝML 9LHQX QR SLUPDMLHP EUDXFƝML  SLHGDOƯWLHV FLWƗV QR]ƯPƯJƗV
NDUVWXPVSLHYƗUƝMDVDFƯNãXYHWHUƗQX VDFƯNVWƝV $VNDUL DU /DQFLD L]FƯQƯMD
)DULQXYLƼãVDYXDXWRPRELOLQRGHYD X]YDUDV 7XUƯQDV XQ 1HDSROHV *UDQG
)HUUDUL ³UH]HUYHV EUDXFƝMD´ 8PEHUWR 3UL[ VDFƯNVWƝV âƯV VDFƯNVWHV QHWLND
0DOMROL UƯFƯEƗ 'DåXV DSƺXV YƝOƗN DW LHNƺDXWDVþHPSLRQƗWDR¿FLƗODMƗNDOHQ
YƝVLQƗWLHVSLHVWƗMD*RQ]DOHVVXQ)D GƗUƗ XQ 0HUFHGHV%HQ] WUDGLFLRQƗOL
ULQD SƗUƼƝPD YLƼD DXWRPRELOL$UƯ FLWL WƗVLJQRUƝMDWƗGƝMƗGLSƗUƝMƗVNRPDQ
SLORWLDUYLHQELHåƗNLHJULH]ƗVSLWVWRSƗ GDV YDUƝMD PƝURWLHV VSƝNLHP EH] ID
ODLQRPDLQƯWRVYDLWLNDLDWYƝVLQƗWRVDU YRUƯWXNOƗWEǌWQHV
ǌGHQL

9LHQƯJLHSLORWLNXULOƯG]VDFƯNVWHVEHL
JƗP WƗ DUƯ QHQRPDLQƯMƗV ELMD YLHWƝMLH
SLORWL)DQKLRXQ0LHUHVV DU0DVHUDWL 
)DQKLRFƯƼDSDUX]YDUXL]YƝUWƗVYLVDL
VƗSƯJDQRL]SOǌGHVJƗ]ƝPWLNDX]NDU
VƝWV YLƼD DXWRPRELƺD UƗPLV SUHW NXUX
DUJHQWƯQLHWLVDSGHG]LQƗMDNƗMX7RPƝU
YLƼã QHVNDWRWLHV DUƯ X] NRPDQGDV
/DQFLD)HUUDULXQ*RUGLQL$UJHQWƯQDV YDGƯWƗMD 1RLEDXHUD DLFLQƗMXPX QRGRW
SRVPDPELMDVDJDWDYRMXãLSDWULPDX DXWRPRELOL 0RVD UƯFƯEƗ WXUSLQƗMD VD
WRPRELƺLHP 0HUFHGHV%HQ]  þHWUXV FƯNVWL 3ƝF VDFƯNVWHV )DQKLR DW]LQƗV
EHW 0DVHUDWL FHUƝMD SƗUVSƝW NRQNX ND NƗMD ELMXVL WLN ƺRWL DSGHG]LQƗWD ND
UHQWXV YLVPD] DU DXWRPRELƺX VNDLWX  YLƼãVDFƯNVWHVODLNƗYDUƝMLVWRVDRVW
VWDUWƗ WUHMåXEXUD ORJR URWƗMD VHSWLƼXV
6DFƯNVWHVL]VNDƼƗYLƼDPVWUDXMLWXYR
VDFƯNãXVSƝNUDWXV
MƗV*RQ]DOHVVWRPƝUDUƯYLƼãSLHƺƗYD
.YDOL¿NƗFLMDV UH]XOWƗWL QHOLHFLQƗMD QH NƺǌGXNDVƺƗYD)DQKLR¿QLãƝWVDPƝUƗ
SDU 0HUFHGHV%HQ] QH DUƯ LWƗƺX NR SƗUOLHFLQRãƗ YDGƯEƗ 0HUFHGHV%HQ]
PDQGX GDXG]VRORãƗP SHUVSHNWƯYƗP NRPDQGDV OƯGHULV L]FƯQƯMD SHOQƯWX X]
3LUPRVWDUWDULQGXNDV$UJHQWƯQƗELMD YDUXSDUNRSDWVVDƼƝPDYLVXVSLHQƗ
YLVDL SODãD DL]ƼƝPD  GDåƗGX NR NXãRVSXQNWXV7LNPƝURWUDMƗWUHãDMƗ
PDQGX SƗUVWƗYML 3LUPDLV DU )HUUDUL XQFHWXUWDMƗYLHWƗ¿QLãƝMXãRVDXWRPR
ELMD PƗMLQLHNV +RVƝ )URLODQV *RQ]D ELƺRV VDFƯNVWHV ODLNƗ ELMD EUDXNXãL SD
OHVVRWUDLV$VNDULDU/DQFLDWUHãDLV WULP SLORWLHP XQ VDVNDƼƗ DU WƗEUƯåD
)DQKLRDU0HUFHGHV%HQ]FHWXUWDLV QRWHLNXPLHPSXQNWLSDUDWWLHFƯJRSR
%HUƗDU0DVHUDWLNXUƗELMDWLNDL ]ƯFLMX WLND VDGDOƯWL OƯG]YƝUWƯJL VWDUS SL
VHNXQGHVDSOƯOƝQƗNVSDU*RQ]DOHVX ORWLHP
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7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRVH]RQXX]YDUƝWƗML
J+XDQV0DQXHOV)DQKLR$OID5RPHR


3ƝF þHWUX JDGX SƗUWUDXNXPD þHP
SLRQƗWD NDOHQGƗUƗ DWJULH]ƗV 0RQDNR
SRVPV NXUDP WRJDG WLND SLHãƷLUWV
(LURSDV *3 VWDWXVV 6DUHåƧƯWƗ WUDVH
QHVROƯMD 0HUFHGHV%HQ] NRPDQGDL
YLHJOXVSDQƗNXPXVSUREOƝPDVVƗNƗV
MDXWUHQLƼEUDXFLHQRV+DQVV+HUPDQV
DYDUƝMD  YLƼD DXWRPRELOLV LHWULHFƗV
EDUMHUƗV XQ SLORWV JXYD WUDXPDV NDV
6WDUWƗYLHWƝMLHOƯG]MXWƝMLYDUƝMDOƯNVPRW 3XQNWXVDGDOHUDGƯMDQHGDXG]NXULR]X YLƼDPSUDVƯMDVDPƝUƗLOJXDWODEãDQDV
)DQKLRL]UƗYƗVYDGƯEƗWRPƝU$VNDUL VWDWLVWLNX  SLHNWDMƗ YLHWƗ ¿QLãƝMXãDLV SHULRGX9LƼDYLHWƗWUHãDLVDXWRPRELOLV
YLƼDP FLHãL VHNRMD XQ SƝF SƗULV DS 0LHUHVV VDƼƝPD WLN SDW SXQNWXV   QRQƗFD$QGUƝ6LPRQDUƯFƯEƗ
ƺLHP DUJHQWƯQLHWL DSG]LQD 1HGDXG] FLN RWUDMƗ YLHWƗ ¿QLãƝMXãDLV  SXQNWL
YƝOƗN WR L]GDUƯMD DUƯ *RQ]DOHVV 7LN WLND VDGDOƯWL VWDUS  SLORWLHP  NƗ DUƯ 0HUFHGHV%HQ] ƗWUXPV NYDOL¿NƗFLMƗ
PƝUMDXSLUPDMRVDSƺRVELMDVNDLGUVND YDLUƗNQHNƗWUHãDMƗ SDS XQFH QHELMD SƗUOLHFLQRãV  )DQKLR LHJXYD
FƯƼDOLHOƗPƝUƗEǌVQHWLNDLSDUƗWULHP WXUWDMƗ SDS YLHWƗ¿QLãƝMXãLHSLORWL SLUPR VWDUWD SR]ƯFLMX WRPƝU $VNDUL
VSƝMDX]UƗGƯWWLHãLWƗGXSDãXDSƺDODL
DSƺDODLNLHPEHWDUƯSDU-DXSLUPDMRV
DSƺRV DYƗULMX GƝƺ ELMD VSLHVWL L]VWƗWLHV 7ULQWLƼMDQD )HUUDUL G]LQƝMV L]WXUƝMD WL NXDSVWHLG]RW0RVXSDUVHNXQGL
NDL WUHãGDƺX VDFƯNVWHV WRPƝU YƝOƗN 0DVHUDWLSLORWLLHNƗUWRMƗVRWUDMƗXQWUH
YDLUƗNLEUDXFƝML
YLƼãGDåXVDSƺXVSDVSƝMDQREUDXNWDU ãDMƗVWDUWDULQGƗIDYRUƯWXQHYHLNVPMX
/DQFLD NRPDQGDL VDFƯNVWHV EHLG]ƗV *RQ]DOHVD XQ )DULQDV DXWRPRELƺLHP JDGƯMXPƗYDUƝMDFHUƝWX]DXJVWX¿QLãD
YLVƗWUƗN  9LORUHVL DXWRPRELOLP MDX XQYLHWD¿QLãƗ WƗGƝMƗGLYLƼã XQ SR]ƯFLMX 7LNPƝU )HUUDUL SLORWLHP VL
SƝF GLYLHP DSƺLHP UDGƗV WHKQLVNDV DUƯ)DULQD YLHQODLFƯJLWLNDSLHJRGD WXƗFLMDQHL]VNDWƯMƗVƯSDãLFHUƯJL7ULQ
WLƼMDQVVWDUWƗELMDWLNDLGHYƯWDLV
SUREOƝPDV 3ƗULV DSƺXV YƝOƗN $VNDUL SMHGHVWƗOLHP

DWSDOLHNRWQR)DQKLRXQ$VNDULVH .RSYƝUWƝMXPDOƯGHULSƝF0RQDNR*3
NXQGHV )DULQDP XQ 7DUXI¿ NYDOL¿NƗ

FLMDELMDYƝOQHYHLNVPƯJƗNDWLNDL 0RULVV7ULQWLƼMDQV
XQVWDUWDSR]ƯFLMD3LHWLFƯJDGHELMD

9DQZDOO VDVWƗYƗ L]GHYƗV +RWRUQDP  +XDQV0DQXHOV)DQKLR
WLNDLVWDUWDSR]ƯFLMD
'åX]HSSH)DULQD



,HSULHNãƝMR GLYX JDGX ,QG\  X]
YDUƝWƗMV %LOV 9XNRYLþã VDFƯNVWƝP
NYDOL¿FƝMƗV SR]ƯFLMƗ WDþX VDFƯNVWƝ
VSƝMDL]YLU]ƯWLHVOƯGHUSR]ƯFLMƗX]UƗGƯMD
ƗWUƗNR DSƺD ODLNX XQ VƗND DWWƗOLQƗWLHV
QR NRQNXUHQWLHP âƷLWD ND QHYLHQV
QHVSƝV OLHJW 9XNRYLþDP L]FƯQƯW WUHãR
X]YDUX SƝF NƗUWDV DSOƯ 9XNRYLþã
VWUDXML WXYRMƗV DWSDOLFƝMLHP 5RGåHUV
9RUGV VSƝFƯJDV YƝMD EUƗ]PDV UH]XO
WƗWƗWREUƯG]DXGƝMDNRQWURORSƗUVDYX
DXWRPRELOL$OV.HOOHUVFHQãRWLHVL]
YDLUƯWLHV QR 9RUGD X]WULHFƗV 'åRQLMD
%RLGD DXWRPRELOLP QREORƷƝMRW WUDVL
VDFƯNãX OƯGHUD SULHNãƗ 9XNRYLþã QH
VSƝMD L]YDLUƯWLHV QR VDGXUVPHV YLƼD
DXWRPRELOLV QR WULHFLHQD DSPHWD YDL
UƗNXV NǌOHƼXV XQ EUDXFƝMV QR JǌWD
MƗPWUDXPƗPJƗMDERMƗ

$U FHWXUWR DXWRPRELOL /DQFLD VDVWƗYƗ

0RQDNR VDFƯNVWƝ VWDUWƝMD YLHWƝMDLV (XGåHQLR.DVWHOORWWL
EUDXFƝMV /XLMV âƯURQV  WREUƯG  JD
GXV XQ  GLHQDV YHFDLV SLORWV WƗ 7LNPƝU ELMD VƗNXVLHV JDGD VH
GƝMƗGL NƺXYD SDU YHFƗNR NDV MHENDG ]RQDV WUDƧLVNR QHJDGƯMXPX YLUWHQH
VWDUWƝMLV)RUPXODVDFƯNVWƝV
PDLMƗ JDWDYRMRWLHV ,QGLDQDSROHV
MǌGåXVDFƯNVWƝPDYDUƝMDXQJƗMD
6DFƯNVWHV VWDUWƗ )DQKLR VDJODEƗMD ERMƗDPHULNƗƼXVDFƯNãXEUDXFƝMV0D
SLUPRSR]ƯFLMXWDþXRWUDMƗQRNƺXYDOLH QLMV$LMXORNXUãJDGD)VH]RQƗ
OLVNLQRULQGDVVWDUWƝMXãDLV.DVWHORWWL ELMDLHJXYLVSXQNWXVSDUGDOƯWRYLH
/DQFLD YLƼDPVHNRMD0RVVXQ$VND WX7LNPƝUþHWUDVGLHQDVSƝF0RQDNR
UL ýHWUXV DSƺXV YƝOƗN 0RVV SDFƝOƗV VDFƯNVWHV )RUPXOD SDVDXOL SƗUãDOFD
X] RWUR SR]ƯFLMX XQ 0HUFHGHV%HQ] YƝOYLHQDWUDƧLVNDYƝVWV0RQFƗ)HU
SLORWL VƗND DWWƗOLQƗWLHV QR NRQNXUHQ UDUL VSRUWD DXWRPRELƺD L]PƝƧLQƗMXPX ,QG\  VDFƯNãX ]YDLJ]QHV ERMƗHMD
WLHP%UƯGLYƝOƗNNRPDQGDVELHGUXDS EUDXFLHQD ODLNƗ DYDUƝMD XQ JƗMD ERMƗ DL]ƝQRMD%RED6YHLNHUWDX]YDUXNXUã
VWHLG]D DUƯ $VNDUL 9LƼDP DL]PXJXUƝ GLYNƗUWƝMDLVSDVDXOHVþHPSLRQV$OEHU VDFƯNVWLVƗNDQRSR]ƯFLMDV
EUDXFD .DVWHORWWL %HUƗ 0MHUHVV XQ WR$VNDUL
9LORUHVLEHW7ULQWLƼMDQVLOJXODLNXWXUƝ
4. POSMS
MƗVSR]ƯFLMƗ
âLVWUDƧLVNDLVQHJDGƯMXPVDWVWƗMDQR
%(ƹƦ,-$6*5$1'35,;
]ƯPƯJX LHWHNPL X] WƗOƗNR þHPSLRQƗWD 63$MǌQLMV
+RWRUQD SLUPƗ VDFƯNVWH 9DQZDOO VD JDLWX/DQFLDNRPDQGDMDXELMDQRQƗ
VWƗYƗELMDEHLJXVLHVMDXSƝFDSƺLHP NXVL¿QDQVLƗOƗVJUǌWƯEƗVDUDPELFLR]R
 DXWRPRELƺD WHKQLVNƗV SUREOƝPDV )RUPXODVDFƯNãXDXWRPRELƺDSURMHN
OLHG]D WXUSLQƗW FƯƼX 7LNPƝU EDåDV WX EHW NRPDQGDV OƯGHUD ]DXGƝMXPV
EUDXFƝMƗPUDGƯMDDUƯDXWRPRELƺDNRQ WDPSDYLVDPSLHOLNDSXQNWX
NXUƝWVSƝMDVDFƯNVWHVODLNƗYLƼãWƗDUƯ
QHVSƝMDSDNƗSWLHVDXJVWƗNSDUSR
3. POSMS
]ƯFLMX
,1',$1$32/(6-ǋ'=(6
3ƗULV DSƺXV YƝOƗN WHKQLVNDV SUREOƝ
PDV SLHPHNOƝMD 6LPRQD 0HUFHGHV
%HQ] DXWRPRELOL WRPƝU NRPDQGDV
OƯGHUX)DQKLRXQ0RVDSR]ƯFLMDVãƷLWD
ƺRWLSƗUOLHFLQRãDVNRQNXUHQWLDWSDOLND
SDUDSOL7RPƝUDUƯ)DQKLRQƗFƗV]DX
GƝWVWDELOROƯGHUSR]ƯFLMXYLƼDDXWRPR
ELOLVVSƝMDYHLNWWLNDLSXVLGLVWDQFHV
)DQKLR QHYHLNVPH ƺƗYD YDGƯEƗ L]YLU
]ƯWLHV 0RVDP WDþX DUƯ YLƼD SƗUOLH
FLQRãDLV VQLHJXPV QHDWQHVD FHUƝWR
WULXPIX  0HUFHGHV%HQ] G]LQƝMD GH
IHNWVOLHG]DYLƼDPL]FƯQƯWSƗUOLHFLQRãX
X]YDUX
9ƗFX NRPDQGDV QHYHLNVPHV UH]XO
WƗWƗSDUVDFƯNVWHVOƯGHULNƺXYD$VNDUL
WRPƝUYLƼãQHSDVSƝMDYHLNWOƯGHUSR]Ư
FLMƗSDWYLHQXDSOLYLƼD/DQFLDDXWR
PRELOLV VDVOƯGƝMD XQ X]WULHFƗV WUDVHV
QRUREHåRMXPDP$L]VDUJEDUMHUDV QH
L]WXUƝMD WULHFLHQX XQ $VNDUL NRSƗ DU
VDYXDXWRPRELOLLHJƗ]ƗV0RQDNROƯþD
ǌGHQƯ%UDXFƝMVƗWULVSƝMDL]NƺǌWQRDX
WRPRELƺDXQL]JOƗEƗVJǌVWRWYLHQãƷLH
WDPLQHOLHOXVVDVLWXPXV

,1',$1$32/(PDLMV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML
7UDVHVJDUXPVNP

+0)DQKLR$OID5RPHR

$SƺXVNDLWV

'åX]HSSH)DULQD$OID5RPHR

6DFƯNVWHVJDUXPVNP

$OEHUWR$VNDUL)HUUDUL

,HSULHNãƝMRJDGXX]YDUƝWƗML

$OEHUWR$VNDUL)HUUDUL

'åRQLMV3ƗUVRQV.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ

+0)DQKLR0DVHUDWL)

/Ư9RODUGV.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ

6DOƯG]LQRWDULHSULHNãƝMƗPVDFƯNVWƝP
%HƺƧLMƗLHUDGƗVNULHWQLPD]ƗNGDOƯEQLH
%LOV9XNRYLþã.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ
NXX]VWDUWDVWƗMƗVWLNDLDXWRPRELƺL
%LOV9XNRYLþã.XUWLV.UDIW2IIHQKDXVHQ
/DQFLD NRPDQGD ELMD DWVDXNXVL VDYX

GDOƯEXVDFƯNVWƝV0HUFHGHV%HQ]ELMD
-DX DWNDO ,QG\  VDFƯNVWHV SXOFƝMD ]DXGƝMXãL VDYX JDOYHQR NRQNXUHQWX
YLHQƯJLDPHULNƗƼXEUDXFƝMXVSƝF$O WƗVVH]RQDVVDFƯNVWƝVEHW)DQKLRSD
EHUWR $VNDUL QHYHLNVPHV JDGƗ ]LƼRMDNDDU$VNDULERMƗHMXYLƼãLU]DX
(LURSDV SƗUVWƗYML QHVWHLG]ƗV LHNDURW GƝMLVVDYDVNDUMHUDVVƯYƗNRVƗQFHQVL
DL]RNHƗQD RYƗOX 1HDSãDXEƗPL GDX
G]L DUƯ $69 MDX ELMD X]]LQƗMXãL SDU 7RPƝU NYDOL¿NƗFLMƗ 0HUFHGHV%HQ]
6ƗQFHQãXQHYHLNVPMXUH]XOWƗWƗSDUOƯ $VNDULWUDƧLVNRERMƗHMXWRPƝUQHVND SƗUƗNXPV QHELMD YƝURMDPV  SLUPR
GHULNƺXYD7ULQWLƼMDQVNXUãYLVXVDFƯN WRWLHV X] YLVLHP$VNDUL SDQƗNXPLHP VWDUWDSR]ƯFLMXL]FƯQƯMD(XGåHQLR.DV
VWL ELMD DL]YDGƯMLV L]YDLURWLHV QR OLHND YLHWƝMƗ EUDXFƝMD ERMƗHMX DPHULNƗƼX WHOORWWLNXUãQHSLOQXJDGXYHFXPƗ
ULVND6WDELOLDL]YDGRWDWOLNXãRVVDFƯN OƯG]MXWƝML SƗUG]ƯYRMD GDXG] YDLUƗN NƺXYDSDUMDXQƗNRNYDOL¿NƗFLMDVX]YD
VWHV DSƺXV IUDQþX SLORWV L]FƯQƯMD VDYX PDLMD UƯWƗ YLƼL YƝO QHQRMDXWD ND UƝWƗMX)RUPXODVDFHQVƯEƗV
NƺǌVSDUOLHFLQLHNLHPMDXQDLWUDƧƝGLMDL
SLUPRX]YDUX)RUPXODNDUMHUƗ
7URMV5DWPDQV.X]PD2IIHQKDXVHU

$U .DVWHOORWWL SLH VWǌUHV SƝGƝMR UHL]L
)VDFƯNVWƝVSLHGDOƯMƗVGDXG]VRORãDLV
/DQFLD ' DXWRPRELOLV  NRPDQGD
VDYX GDOƯEX ELMD DWVDXNXVL EHW LWƗOLP
L]GHYƗVSLHUXQƗWWƗVYDGƯEXDWƺDXWYL
ƼDPVWDUWƝWSULYƗWƗNƗUWƗ
/LHOLVNDLV NYDOL¿NƗFLMDV UH]XOWƗWV
WƗ DUƯ SDOLND DXJVWƗNDLV .DVWHOORW
WL VDVQLHJXPV %HƺƧLMDV WUDVƝ  VWDU
WƗ 0HUFHGHV%HQ] OƯGHUL )DQKLR XQ
0RVV L]UƗYƗV YDGƯEƗ XQ DWWƗOLQƗMƗV
QR NRQNXUHQWLHP  DSƺXV .DVWHO
ORWWL QREUDXFD WUHãDMƗ SR]ƯFLMƗ WDþX
ƗWUXPNƗUEDV SUREOƝPDV YLƼDP OLHG]D
VDVQLHJW¿QLãX

32606
1Ʈ'(5/$1'(6*5$1'35,;
=$1'9257$MǌQLMV

7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
,HSULHNãƝMRVH]RQXX]YDUƝWƗML

$UƯRWURVDFƯNVWL9DQZDOOVDVWƗYƗYLVDL
$$VNDUL)HUUDUL
EOƗYLDL]YDGƯMD+RWRUQVNXUãNYDOL¿NƗ
FLMƗELMDGHYƯWDLVƗWUƗNDLVXQVDFƯNVWƝ $$VNDUL)HUUDUL
VSƝMDYHLNWYLHQDSƺXVSLUPVƗWUXP
NƗUEDVSUREOƝPXGƝƺL]VWƗMƗV
6WDUS %HƺƧLMDV XQ 1ƯGHUODQGHV SRV
PLHP QRWLND SUHVWLåƗV /HPƗQDV 
7LNPƝU 0HUFHGHV%HQ] OƯGHULHP QH VWXQGX VDFƯNVWHV NXUX ODLNƗ QRWLND
YLHQV YDLUV QHVSƝMD WXUƝW OƯG]L  )DQ WUDƧLVNƗNDLVQHJDGƯMXPVVDFƯNãXYƝV
KLRXQ0RVVYDLUƗNNƗSXVRWUXPLQǌWL WXUƝ  3MƝUD /HYHJD YDGƯWDMP DXWR
ELMDSULHNãƗ)DULQDPNXUãSLHWDPELMD PRELOLP LHWULHFRWLHV VNDWƯWƗMX WULEƯQƝV
]DXGƝMLVNULHWQXODLNXQHVSƝGDPVWLNW JƗMDERMƗYDLUƗNNƗFLOYƝNL
JDUƗP.DVWHORWWL
8]UHL] SƝF QHJDGƯMXPD L]VNDQƝMD UX
,WƗƺX YHWHUƗQV )DULQD ¿QLãƝGDPV WUH QDVSDUVDFƯNãXEƯVWDPƯEXXQSDWQH
ãDMƗ SR]ƯFLMƗ L]FƯQƯMD VDYX SƝGƝMR SLHFLHãDPƯEXWƗVDL]OLHJW1HVNDWRWLHV
SMHGHVWƗOX XQ SƝGƝMRV SXQNWXV VDYƗ X] WR WLNDL QHGƝƺX YƝOƗN SOƗQRWƗ 1Ư
)RUPXODNDUMHUƗ&HWXUWRYLHWXLHJX GHUODQGHV/LHOƗV%DOYDVL]FƯƼDQHWLND
YDYLHWƝMDLVEHƺƧXEUDXFƝMV3ROV)UƝUV DWFHOWD XQ SXOFLQƗMD LHUDVWƗV NRPDQ
VDFƯNãXåXUQƗOLVWVXQWDODQWƯJVSLORWV GDVNƗDUƯGDåXVSULYƗWRVEUDXFƝMXV

)DQKLRYDGƯEƗ
%HƺƧLMDV*3
'DLPOHU$*

1R]ƯPƯJX SLORWX VDVWƗYD SDSLOGLQƗ
MXPX LHJXYD )HUUDUL  NRPDQGD QROƯ
JD ED] GDUED SDOLNXãR /DQFLD SLORWX
(XåHQLR.DVWHOORWWLNXUãVDYƗGHELMDV
VH]RQƗ MDX ELMD SDVSƝMLV SDUƗGƯW YLV
QRWDƺLHVSDLGƯJXVQLHJXPX.RPDQGƗ
DWJULH]ƗV DUƯ +RWRUQV NXUã QHYƝOƝMƗV
JDLGƯW NDG 9DQZDOO DXWRPRELƺL NƺǌV
NRQNXUƝWVSƝMƯJƗNL
0HUFHGHV%HQ] SLORWL OLHOLVNL DL]YDGƯ
MD NYDOL¿NƗFLMX  SLUPDMƗ VWDUWD ULQGƗ
VWƗYƝMDYLVLWUƯVVXGUDERWLHDXWRPRELƺL
)HUUDUL XQ 0DVHUDWL SLORWL VDYVWDUSƝML
VDGDOƯMD QƗNDPƗV WUƯV VWDUWD ULQGDV
EHW*RUGLQLEUDXFƝMLHPQƗFƗVVDPLH
ULQƗWLHVDULHUDVWDMƗPEHLJXSR]ƯFLMƗP
-DX QR VDFƯNVWHV VƗNXPD )DQKLR XQ
0RVV VƗND DWWƗOLQƗWLHV XQ NƺXYD NRQ
NXUHQWLHP QHDL]VQLHG]DPL 3LOQƯJX
0HUFHGHV%HQ] WULXPIX PD]OLHW VD
ERMƗMD WUHãƗ SLORWD .DUOD .OLQJD L]VOƯ
GƝãDQD XQ L]VWƗãDQƗV WRPƝU )DQKLR
XQ0RVDVQLHJXPVSDUƗGƯMDNDWREUƯG
³VXGUDEDEXOWƗP´QDYQRSLHWQXNRQNX
UHQWX
7UHãDMƗYLHWƗ¿QLãƝMXãDLV/XLGåL0XV
VR 0DVHUDWL  DWSDOLND QR X]YDUƗWƗMD
JDQGUƯ]PLQǌWLEHWODEƗNDLVQR)HUUDUL
NRPDQGDVELMD.DVWHOORWWLNXUã¿QLãƝMD
SLHNWDMƗSR]ƯFLMƗXQDWSDOLNDQRDELHP
0HUFHGHV%HQ]EUDXFƝMLHPYDLUƗNNƗ
DSƺXV

/ƯGHULSƝF1ƯGHUODQGHV*3
+XDQV0DQXHOV)DQKLR



6WLUOLQJV0RVV



0RULVV7ULQWLƼMDQV



'åX]HSSH)DULQD



%REV6YHLNHUWV

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



7UDGLFLRQƗOL /LHOEULWƗQLMDV *UDQG 3UL[
VDFƯNVWH SXOFƝMD PD]ƗV YLHWƝMƗV NR
PDQGDVNXUƗPãLVELHåLYLHQELMDYLH
QƯJDLV þHPSLRQƗWD LHVNDLWHV SRVPV
NXUƗ WƗV SLHGDOƯMƗV 0ƗMDV VDFƯNVWHL
9DQZDOO NRPDQGD ELMD VDJDWDYRMXVL
GLYXVDXWRPRELƺXVVWDUWDPELMDJDWDYL
þHWUL&RQQDXJKW%PRGHƺDDXWRPRELƺL
7LNPƝU VDYGDEƯJƗNDLV VDFƯNãX GD
OƯEQLHNV ELMD &RRSHU 7 DU NXUX )
VDFƯNVWƝV GHELWƝMD OƯG] WDP QH]LQƗ
PDLVDXVWUƗOLHWLV'åHNV%UHEHPVâLP
&RRSHU DXWRPRELOLP WLND L]PDQWRWD
YLUVEǌYHNDVVHG]DULWHƼXVOƯG]ƯJLNƗ
0HUFHGHV%HQ] DU SOǌGOƯQLMDV YLUV
EǌYƝP &RRSHU L]PDQWRWDLV %ULVWRO
G]LQƝMV ]DXGƝMD NRQNXUHQWLHP JDQ
WLOSXPD  OLWUX QRWHLNXPRV DWƺDXWR
 YLHWƗ  JDQ DUƯ MDXGDV ]LƼƗ WƗGƝƺ
%UHEHPV WR LHURVLQƗMD QRYLHWRW DXWR
PRELƺDDL]PXJXUƝNƗ&RRSHUMDXELMD
L]PƝƧLQƗMXãLSLUPVGDåLHPJDGLHPDU
PD]ƗNDMLHPVDFƯNãXDXWRPRELƺLHP

%UHEHPDP XQ &RRSHU WRPƝU QƗFƗV
YƝO GDåXV JDGXV SDJDLGƯW OƯG] ãƗGD
NRQVWUXNFLMD EHLG]RW SLHUƗGƯV VDYDV
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
SULHNãURFƯEDV XQ DWQHVƯV SDQƗNXPXV
VDFƯNVWƝV 7ƗJDGD /LHOEULWƗQLMDV VD
3LUPRUHL]L/LHOEULWƗQLMDV/LHOƗV%DOYDV FƯNVWƝ%UHEHPD&RRSHUELMDEH]FHUƯJL
L]FƯƼD ULVLQƗMƗV QHYLV 6LOYHUVWRQƗ EHW OƝQVNYDOL¿NƗFLMƗDXVWUƗOLHWLVELMDSƗU
(LQWULMƗ  WLNDL LHSULHNãƝMƗ JDGƗ SD OLHFLQRãLSƝGƝMDLV]DXGƝMRWƗWUƗNDMLHP
EHLJWDMƗVDFƯNãXWUDVƝ7REUƯG)RUPX EUDXFƝMLHPVHNXQGHVDSOƯ
ODVH]RQDLWLNDLELMDMƗEǌWSXVƝWDþX
/LHOEULWƗQLMDVSRVPVNƺXYDSDUSULHNã 7RPƝU DUƯ YLHWƝMLHP OƯG]MXWƝMLHP ELMD
SƝGƝMR  /HPƗQDV WUDƧLVNƗV DYƗULMDV SDU NR JDYLOƝW  PƗMLQLHNV 6WLUOLQJV
GƝƺWLNDDWFHOWDV)UDQFLMDV9ƗFLMDVXQ 0RVV SLUPR UHL]L VDYƗ ) NDUMHUƗ LH
6SƗQLMDV*UDQG3UL[L]FƯƼDVEHWâYHL JXYDSLUPRVWDUWDSR]ƯFLMX
FƝVDFƯNVWHVWLNDDL]OLHJWDVSDYLVDP
7UDVHVJDUXPVNP
$SƺXVNDLWV

0RVVNYDOL¿NƗFLMƗDSVWHLG]D)DQKLRWL
NDLSDUVHNXQGƝP$UƯSƗUƝMLH0HU
FHGHV%HQ] EUDXFƝML .DUOV .OLQJV XQ
3MƝUR7DUXI¿ELMDƗWULWRPƝUäDQV%HUƗ
DU0DVHUDWLL]FƯQƯMDDWOLNXãRWUHãRYLH
WX SLUPDMƗ VWDUWD ULQGƗ 3DU QHOLHOX
SƗUVWHLJXPX SDUǌSƝMƗV +DULMV âHOOV
DU9DQZDOOWLHNRWX]VWDUWDSR]ƯFLMX
NDPƝUƗWUƗNDLVQR)HUUDULEUDXFƝMLHP
.DVWHOORWWLELMDWLNDL
6DFƯNVWHV VƗNXPƗ YDGƯEƗ L]YLU]ƯMƗV
)DQKLR WRPƝU YƝOƗN YLƼã YDLUƗNNƗUW
PDLQƯMƗV SR]ƯFLMƗP DU VDYX EULWX NR
PDQGDV ELHGUX %HUƗ VƗNXPƗ L]GH
YƗV VDJODEƗW SR]ƯFLMX WRPƝU SƝF 
QREUDXNWLHP DSƺLHP 0DVHUDWL WHKQLND
YLƼX SLHYƯOD DSOƯ 0RVV DWNDO NƺX
YDSDUVDFƯNVWHVOƯGHUL)DQKLRYLƼDP
VHNRMD WLHãL DL]PXJXUƝ WDþX QHFHQ
ãRWLHVEULWXDSVWHLJW.OLQJVXQ7DUXI¿
QRNRPDQGDVELHGULHPDWSDOLNDDUYLHQ
YDLUƗN WXUNOƗW YLƼX SR]ƯFLMDV QRSLHWQL
DSGUDXGƝMD0DVHUDWLSLORWL
$WOLNXãR VDFƯNVWHV GDƺX 0RVV SDYD
GƯMD EǌGDPV VDFƯNVWHV OƯGHULV 7LNDL
SƝGƝMƗ SDJULH]LHQƗ )DQKLR QHGDXG]
SDOLHOLQƗMD WHPSX XQ ãƷƝUVRMD ¿QLãD
OƯQLMX JDQGUƯ] EODNXV 0RVVD DXWRPR
ELOLP6DFƯNVWHVOƯG]MXWƝMLJDYLOƝMDSLU
PR UHL]L YƝVWXUƝ /LHOEULWƗQLMDV *UDQG
3UL[ X]YDUƝMD EULWX EUDXFƝMV 3DWV
0RVV JDQ L]VNDWƯMƗV YDLUƗN DSPXOVLV
QHNƗ VDMǌVPLQƗWV 9LƼDP OLNƗV ND
)DQKLR VDFƯNVWƝ QHELMD EUDXFLV PDN
VLPƗODMƗ ƗWUXPƗ XQ YLƼDP ãR X]YDUX
IDNWLVNLX]GƗYLQƗMD

6WLUOLQJV0RVV
/LOHEULWƗQLMDV*3
'DLPOHU$*

ƺXVDFƯNãXFHUƯEXXQOLHOLVNLDL]YDGƯWƗ EHLJƗP )DQKLR DWJXYD OƯGHUSR]ƯFLMX
GHELMDVVH]RQDWDPELMDDWELOVWRãVDS þHWULVXGUDERWLHDXWRPRELƺLDWWƗOLQƗMƗV
VWLSULQƗMXPV
QRVHNRWƗMLHP7LNDLDSOƯ0RVVDWNDO
X]EUƯGLQRNƺXYDVDFƯNVWHVYDGƯEƗWR
,WƗOLMDV SRVPƗ )HUUDUL YƝOƝMƗV MDXQLH PƝU MDX QƗNDPDMƗ DSOƯ )DQKLR DWNDO
JǌWR ' DXWRPRELOL L]PDQWRW VDFƯN WLNDYLƼDPJDUƗP
VWƝV WRPƝU WUHQLƼEUDXFLHQRV NRPDQ
GD SLHG]ƯYRMD SUREOƝPDV DU ULHSƗP %UƯGLYƝOƗN0RVVELMDVSLHVWVLHEUDXNW
3OƯVWRW ULHSDL 'åX]HSSHV )DULQDV YD ERNVRV ODL VDODERWX YƝMVWLNOX$WJULH
GƯWDLVDXWRPRELOLVDYDUƝMDXQNRPDQ ]LHVDWSDNDƺWUDVƝYLƼãL]PLVƯJLFHQWƗV
GD QROƝPD VDFƯNVWƝ WRPƝU L]PDQWRW SDQƗNW OƯGHUXV X]UƗGƯMD ƗWUƗNR ODLNX
WLNDLLHUDVWRV)HUUDUL6XSHUVTXDOR WRPƝUDXWRPRELƺDG]LQƝMVãƗGXVORG]L
7. POSMS
DXWRPRELƺXV
QHL]WXUƝMD'DåXVDSƺXVYƝOƗNWHKQLND
,7Ɩ/,-$6*5$1'35,;
SLHYƯODDUƯ.OLQJXWRPƝU)DQKLRXQ7D
021&$VHSWHPEULV
7LNPƝU JDOYHQLH VDFƯNVWHV IDYRUƯWL UXI¿ VSƝMD WLNW OƯG] ¿QLãDP XQ LHJXYD
0HUFHGHV%HQ] NRPDQGD ,WƗOLMƗ LHUD NRPDQGDLNƗUWƝMRGXEXOWX]YDUXOLHOLV
GƗV SLOQƗ EUXƼRMXPƗ SLHWHLFRW VDFƯN NRQREHL]RWVDFƯNãXVH]RQX
VWƝP þHWUXV DXWRPRELƺXV  GLYXV DU
SOǌGOƯQLMDVYLUVEǌYƝP SLORWƝMD)DQKLR JDGD  )RUPXOD VH]RQDV NRS
XQ0RVV XQGLYXVDUDWNOƗWDMLHPULWH YƝUWƝMXPDOƯGHUL
ƼLHP .OLQJV XQ 7DUXI¿  .YDOL¿NƗFLMƗ
+XDQV0DQXHOV)DQKLR

³VXGUDED EXOWDV´ QHDWVWƗMD NRQNXUHQ
WLHP QHNƗGDV FHUƯEDV  0HUFHGHV
7UDVHVJDUXPVNP

%HQ] DXWRPRELƺL DL]ƼƝPD YLVDV WUƯV 6WLUOLQJV0RVV
$SƺXVNDLWV
SLUPƗVVWDUWDULQGDVSR]ƯFLMDV )DQKLR
6DFƯNVWHVJDUXPVNP
0RVV.OLQJV /DEƗNDLV³QRSƗUƝMLHP´ (XGåHQLR.DVWHOORWWL

ELMD .DVWHOORWWL NXUD )HUUDUL ]DXGƝMD
0RQFDV WUDVƝ WLND YHLNWDV QRSLHWQDV YDLUƗNNƗVHNXQGHVDSOƯ

0RULVV7ULQWLƼMDQV
L]PDLƼDV  UHNRQVWUXƝWV RYƗOD WUDVHV
YLUƗåXVHJXPVXQãƯGDƺDWLNDLHNƺDXWD 6DFƯNVWHVVƗNXPƗX]EUƯGL0RVVL]UƗ

NRSƝMƗ WUDVƝ 5H]XOWƗWƗ VNDWƯWƗML JDO YƗVYDGƯEƗWRPƝUMDXOƯG]SLUPƗDSƺD 'åX]HSSH)DULQD
YHQDMƗVWULEƯQƝVJDUƗPEUDXFRãRVVD
FƯNãXDXWRPRELƺXVYLHQDDSƺDLHWYDURV
UHG]ƝMD GLYUHL] /DL YHLNWX YLHQX DSOL
EUDXFƝMLHP ELMD MƗL]EUDXF JDQ LHUDVWƗ
WUDVHVGDƺDJDQDUƯRYƗOVDUVWƗYDMƗP
YLUƗåƗP
)DQKLR X] MDXWƗMXPX SDU VDFƯNVWHV
UH]XOWƗWXDWELOGƝMDND0RVVLUOLHOLVNV
EUDXFƝMVXQLUSHOQƯMLVX]YDUX$UJHQ
WƯQLHWLVOƯG]SDWVDYDPǌåDEHLJƗPWƗ
DUƯQHDWNOƗMDYDLWRUHL]YLƼãWƯãƗPƺƗYD
NRPDQGDVELHGUDPX]YDUƝW8]WREUƯ
GL YLƼD UƯFƯEƗ HVRãDLV SXQNWX VNDLWV
ELMD SLHWLHNDPV ODL YƝO SLUPV VH]R
QDVSƝGƝMƗSRVPDNƺǌWXSDUSDVDXOHV
þHPSLRQX

$L]HMRW QR )RUPXOD VDFƯNVWƝP /DQ
FLD NRPDQGDL ,WƗOLMƗ NƗ YLHWƝMƗV WLND
SƗUVWƗYƝWƗV WLNDL )HUUDUL XQ 0DVHUDWL
NRPDQGDV /LHOƗNƗ LHJXYƝMD QR NRQ
NXUHQWDL]VWƗãDQƗVQHDSãDXEƗPLELMD
)HUUDUL NRPDQGD  /DQFLD NRPDQGDL
SDPHWRW VDFƯNVWHV WƗV DXWRPRELƺL
G]LQƝMLUH]HUYHVGDƺDVWLNDIDNWLVNLX]
GƗYLQƗWDV )HUUDUL (QFR )HUUDUL YLVDL
NULWLVNLL]WHLFƗVSDUãRLHJXYXPXSLH
ELOVWRWNDEǌWXELMLVODELMDYLƼDPSDU
WRYƝOSLHPDNVƗWX
7RPƝU ãƗGLHP NRPDQGDV YDGƯWƗMD
L]WHLNXPLHP QHELMD QRSLHWQD SDPDWR
MXPD  )HUUDUL QR )LDW VDƼƝPD QR]Ư
PƯJX¿QDQVLƗOXDWOƯG]ƯEXODLX]ODERWX
NRPDQGDV VQLHJXPX VDFƯNVWƝV 7XU
NOƗWWƗEUƯåD)HUUDULDXWRPRELƺLQHVSƝMD
SLHQƗFƯJL NRQNXUƝW WƗGƝƺ WXUSPƗNDL
DWWƯVWƯEDL SDU SDPDWX WLND QROHPWV L]
PDQWRW SURJUHVƯYR /DQFLD ' DXWR
PRELOL3DSLOGXVSULHNãURFƯEDOƯG]DU
ãLHPDXWRPRELƺLHP)HUUDULVDYƗUƯFƯEƗ
LHJXYDWRL]YHLGRWƗMDVODYHQƗVDFƯNãX
DXWRPRELƺXNRQVWUXNWRUD9LWWRULR-DQR
SDNDOSRMXPXV
1R]ƯPƯJVLHJXYXPV)HUUDULNRPDQGƗ
ELMD (XGåHQLR .DVWHOORWWL QROƯJãDQD 
SƝF$OEHUWR$VNDUL QƗYHV ãLV MDXQDLV
EUDXFƝMV WLND X]VNDWƯWV SDU MDXQR LWƗ

0HUFHGHV%HQ]DXWRPRELƺL
0RQFDVYLUƗåƗ
'DLPOHU$*

´68'5$%$ %8/7$6µ $7.$/ 6$61,('= 0Ē5Ĳ,
$LQƗUV9DLYRGVâXOWH

#UHWURWHKQLND

3DSLOGXV)VDFƯNVWƝPJDGDVH
]RQƗ0HUFHGHV%HQ]VDFƯNãXNRPDQ
GDL ELMD YƝO YLHQV QH PD]ƗN VYDUƯJV
PƝUƷLV  X]YDUD VSRUWD DXWRPRELƺX
VDFƯNVWƝV/DLVDVQLHJWXãRPƝUƷL5ǌ
GROIDP8OHQKDXWDPWLNDX]WLFƝWVL]YHL
GRWMDXQXVDFƯNãXDXWRPRELOL0HUFH
GHV%HQ]6/5
1HVNDWRWLHV X] OƯG]ƯJR DEUHYLDWǌUX
WDVQHELMD VODYHQƗ  6/DXWRPREL
ƺDX]ODERWƗYHUVLMD-DXQDLV6/5
YDLUƗNWLNDYHLGRWVL]PDQWRMRWWƗEUƯåD
) VDFƯNãX DXWRPRELOƯ SƗUEDXGƯWƗV
WHKQRORƧLMDV

'LH]JDQ ƯSDWQƝMD ELMD SXQNWX SLHãƷLU
ãDQDVNƗUWƯEDSXQNWLSLHQƗFƗVSLUPR
VHãX SR]ƯFLMX LHJXYƝMLHP  DWWLHFƯJL
 7RPƝU SXQNWXV SLHãƷƯUD
WLNDL NRPDQGƗP QHYLV EUDXFƝMLHP
WXUNOƗW NDWUDL NRPDQGDL WLND LHVNDLWƯWV
WLNDLYLHQVODEƗNDLVUH]XOWƗWVSƗUƝMƗV
NRPDQGDV LHJǌWƗV SR]ƯFLMDV NRSYƝU
WƝMXPƗQHWLNDƼHPWDVYƝUƗ7ƗGƝMƗGL
SLHPƝUDP MD YLHQDV NRPDQGDV SLORWL
¿QLãƝWX SLUPDMƗV WULMƗV YLHWƗV WƗ VD
ƼHPWX  SXQNWXV WLNDL SDU YLHWX 
QƗNDPƗ NRPDQGD NXUDV EUDXFƝMV
¿QLãƝWX SR]ƯFLMƗ WƗGƗ JDGƯMXPƗ VD
ƼHPWX WLNDL  SXQNWXV SXQNWX SDU 
XQ YLHWX QHWLNWX SLHãƷLUWL  6H]RQDV
NRSYƝUWƝMXPDLHVNDLWƝWLNDƼHPWLYƝUƗ
ODEƗNLHUH]XOWƗWLQRVDFƯNVWƝP

JDGD VSRUWD DXWRPRELƺX þHP
SLRQƗWD LHVNDLWƝ WLND LHNODXWDV VHãDV
VDFƯNVWHVNDOHQGƗUVELMDL]NƗUWRWVVH
1HGƝƺXSƝF)VH]RQDVSLUPƗSRVPD
NRMRãL
$UJHQWƯQƗ WXU SDW ULVLQƗMƗV DUƯ VSRU
 %XHQRVDLUHVDVNP
WD DXWRPRELƺX þHPSLRQƗWD SLUPDLV
SRVPV WDþX 0HUFHGHV%HQ] MDXQDLV
 6HEULQJDVK
 6/5 DXWRPRELOLV YƝO ELMD WDSãD
 0LOOH0LJOLD
QDV VWDGLMƗ 'XEXOWX]YDUX $UJHQWƯQƗ
L]FƯQƯMD )HUUDUL WƗGƝMƗGL DWƼHPRW YƝO
 /HPƗQDVK
YDLUƗNSXQNWXVWXYƗNDMLHPVHNRWƗMLHP
 7RXULVW7URSK\
YLHWƗ¿QLãƝMXãDLV0DVHUDWLDXWRPR
 7DUJD)ORULR
ELOLVLHJXYDSXQNWXV3XQNWXVSDU

XQYLHWXLHJXYD3RUVFKHXQ*RUGLQL
WDþXSDUYLHWXSXQNWLQHWLNDSLHãƷLUWL
WDMƗDUƯ¿QLãƝMD)HUUDULDXWRPRELOLV
7LNPƝU 0HUFHGHV%HQ] QRPHWQƝ
GDUEV ULWƝMD SLOQƗ VSDUƗ 9ƝO QHGƝƺX
YƝOƗN MDQYƗUƯ %XHQRVDLUHVƗ QRWL
NDNƗUWƝMƗVVDFƯNVWHVNXUXQRWHLNXPL
0HUFHGHV%HQ] NRPDQGDL ƺƗYD L]
PƝƧLQƗW MDXQƗV WHKQRORƧLMDV7ƗEUƯåD
) DXWRPRELOƯ : 5 WLND X]VWƗGƯWV
MDXQDLV OLWUX G]LQƝMV NXUX ELMD SD
UHG]ƝWV L]PDQWRW MDXQDMƗ  6/5
-DXQƗ G]LQƝMD ³SƗUEDXGHV VDFƯNVWH³
L]GHYƗVOLHOLVND)DQKLRXQ0RVVVYL
QƝMDGXEXOWX]YDUX.OLQJVDUYƝOYLHQX
0HUFHGHV%HQ]¿QLãƝMDFHWXUWDLV
7RPƝU DUƯ X] RWUR VDFƯNãX SRVPX
6HEULQJDV WUDVƝ 0HUFHGHV%HQ] DX
WRPRELƺLYƝOQHELMDVDJDWDYRWL8]YDUX
VDFƯNVWƝVL]FƯQƯMD+RWRUQDXQ9ROWHUVD
YDGƯWDLV -DJXDU '7\SH )HUUDUL ELMD
YLHWƗ0DVHUDWL0RVVX]WREUƯGL
QHDL]ƼHPWV 0HUFHGHV%HQ] NRPDQ
GƗ SLHYLHQRMƗV $XVWLQ+HDOH\ YLHQƯ
EDLXQSDOƯG]ƝMDL]FƯQƯWQHWLNƗWUDMLHP
EULWX DXWRPRELƺLHP YLHQƯJR LHVNDLWHV
SXQNWX

0HUFHGHV%HQ]  6/5 EH] YLUV
EǌYHV  ODEL UHG]DPV VOƯSL QRYLH
WRWDLV G]LQƝMV DU WLHãR GHJYLHODV
LHVPLG]LQƗãDQDV VLVWƝPX NƗ DUƯ
PLO]ƯJLH SULHNãƝMR EUHPåX WUXPXƺL
'DLPOHU$*

6H]RQDV WUHãDMDP SRVPDP  SRSX
OƗUDMƗP 0LOOH 0LJOLD VDFƯNVWƝP MDXQLH
 6/5 EHLG]RW ELMD JDWDYL 0HUFH
GHV%HQ] NRPDQGD ELMD VDJDWDYRMX
VLHVƗUNƗUWƯJLUǌSƯJLDXWRPRELƺLL]VND
WƯMƗVWLNSƗUOLHFLQRãLND)DQKLRX]UHL]
WLNDSURJQR]ƝWDX]YDUD
$WãƷLUƯEƗ QR VDYD WLWXOƝWƗ NRPDQGDV
ELHGUDNXUã,WƗOLMDVMǌGåXVDFƯN
VWLJDWDYRMƗVDL]YDGƯWYLHQDWQƝ0RVV
VWDUWƝMD GLYYLHWƯJDMƗ  6/5 YHUVL
MƗ NƗ OƯG]EUDXFƝMX ƼHPRW åXUQƗOLVWX
'HQLVX 'åHQNLQVRQX ,]UƗGƯMƗV ND
OƯG]EUDXFƝMDP ELMD SDUHG]ƝWD ƯSDãD
IXQNFLMD  OƯG]ƯJD NƗ PǌVGLHQX UDOOLMD
VWǌUPDƼLHP 'åHQNLQVRQV ELMD VDJD
WDYRMLV SLH]ƯPHV NXUƗV ELMD UǌSƯJL L]
SƝWƯWDYLVDJDUƗVDFƯNãXGLVWDQFH
.DPƝUYLHQDWQƝSDVYHãDMLHPFHƺLHP
EUDXFRãLH SLORWL ELHåL SDJULH]LHQXV
L]EUDXFD X]PDQƯJL QH]LQRW NDV DL]
WLHPVHNRVEULWXSLORWDP'åHQNLQVRQV
QRUƗGƯMDNXURV³DNODMRVOƯNXPRV³YLƼã
GURãLYDUSLHVSLHVWJƗ]L5H]XOWƗWVELMD
LHVSDLGƯJV0RVVSƗUVSƝMD)DQKLRXQ
¿QLãƝMD SLUPDMƗ YLHWƗ WXUNOƗW YLƼã X]
VWƗGƯMD 0LOOH 0LJOLD VDFƯNãX UHNRUGX
GLVWDQFLYHLFRWWLNDLQHGDXG]YDLUƗNNƗ
 VWXQGƗV DU YLGƝMR ƗWUXPX 
NPK âLV EULWX SLORWD VDVQLHJXPV DUƯ
WXUSPƗNDMRVJDGRVSDOLNDQHSƗUVSƝWV

0RVVXQ'åHQNLQVRQV
0LOOH0LJOLDVDFƯNVWHV
'DLPOHU$*

SXQNWXVþHPSLRQƗWD NRSYƝUWƝMXPƗ -DJXDUDXWRPRELƺLHPELMDYLVDLLHVSDL
NDPƝU)HUUDULXQ0DVHUDWLSDSLOGLQƗMD GƯJVWUXPSLVGLVNXEUHP]HVNDVELMD
SXQNWXNUƗMXPXVDWWLHFƯJLSDUXQ
GDXG] HIHNWƯJƗNDV SDU SƗUƝMR NRQNX
UHQWXL]PDQWRWDMƗPWUXPXƺXEUHP]ƝP
$UƯ QƗNDPDMƗP /HPƗQDV  VWXQGX 7ƗVƺƗYDLHJǌWSƗUVYDUXSDJULH]LHQRV
VDFƯNVWƝP 0HUFHGHV%HQ] JDWDYR VƗNRWEHP]ƝWYƝOƗNNƗSƗUƝMLH
MƗV ƺRWL DWELOGƯJL .RPDQGD L]PDQWRMD
VSHFLƗOL L]YHLGRWR WUDQVSRUWD DXWRPR 7RPƝU DUƯ 0HUFHGHV%HQ] DWUDGD
ELOLNXUDX]GHYXPVELMDSƝFLHVSƝMDV VDYX DWELOGL EUHPåX SUREOƝPDL  
ƗWUƗN QRJƗGƗW VDFƯNãX DXWRPRELƺXV 6/5 WLND DSUƯNRWD DU VDYGDEƯJƗP
YDMDG]ƯJDMƗYLHWƗODLPHKƗQLƷLHPSD ³DUHRGLQDPLVNDMƗP EUHP]ƝP³ ƖWUR
OLNWXYDLUƗNODLNDVDJDWDYRWDXWRPREL WDLãƼXEHLJƗVDXWRPRELOLPDWYƝUƗVSL
ƺXVVDFƯNVWƝP7ƗEUƯåD³ƗWUƗNDLVHYD ORWD GDUELQƗPV DL]PXJXUHV SƗUVHJV
2WUDMƗYLHWƗ¿QLãƝMXãDLV)DQKLRDWSDOL NXDWRUVSDVDXOƝ³WLNDDSUƯNRWVDUWƗGX NXUãJDLVDSUHWVWƯEDVLHWHNPƝHIHNWƯYL
NDSDUYDLUƗNNƗSXVVWXQGXEHWYLH SDãX OLWUX G]LQƝMX NƗGX L]PDQWRMD VDPD]LQƗMD DXWRPRELƺD ƗWUXPX SLUPV
WDV LHJXYƝMV DU )HUUDUL   PLQǌWHV VSRUWDDXWRPRELƺRV6/XQVSƝMD SDJULH]LHQD
0HUFHGHV%HQ] EHLG]RW JXYD SLUPRV VDVQLHJWƗWUXPXNPK

0HUFHGHV%HQ]
WHKQLND
YLVƗ
NUƗãƼXPƗ  VSHFLƗODLV WUDQVSRUWD
DXWRPRELOLV DU VDFƯNãX  6/5
NXUDP ODEL DSVNDWƗPDV DWYƝUWƗV
³DHURGLQDPLVNƗV
EUHP]HV³
'DLPOHU$*

0HUFHGHV%HQ]VDFƯNVWƝPVDJDWDYR
MDWUƯV6/5HNLSƗåDVSLUPƗDX
WRPRELOƺDSLORWLELMD)DQKLRXQ0RVV
RWUDLV WLND X]WLFƝWV VDYDLQRWR +DQVX
+HUPDQX DL]YLHWRMXãDMDP $QGUƝ 6L
PRQDP XQ .DUODP .OLQJDP EHW SDU
WUHãƗ SLORWLHP WLND X]DLFLQƗWL 'åRQV
)LþV XQ 3MƝUV /HYHJV 7LNPƝU MDX
SLUPV VDFƯNVWHV NRPDQGDV YDGƯWƗMV
$OIUƝGV 1RLEDXHUV L]WHLFD EDåDV SDU
WUDVHVSLHPƝURWƯEXDUYLHQSLHDXJXãD
MDPGDOƯEQLHNXVNDLWDPXQDXWRPRELƺX
ƗWUXPDP
/HPƗQDV VDFƯNãX VWDUWV QRWLND WUD
GLFLRQƗODMƗ YHLGƗ  SLORWL VNUƝMD SƗUL
WUDVHL LHNƗSD VDYRV DXWRPRELƺRV XQ
WUDXFƗVX]SULHNãXEUƯåLHPUDGRWYLVDL
OLHOX KDRVX )DQKLR VDQƗFD YLVDL NX
ULR]V VWDUWV  VWHLG]RWLHV LHNƗSW VDYƗ
DXWRPRELOƯDUJHQWƯQLHWLVDUELNãXVWDUX
DL]ƷƝUDƗWUXPXSƗUVOƝJDNORƷLXQ]DX
GƝMD YƝUWƯJXV VWDUWD PLUNƺXV  YDLUƗNL
NRQNXUHQWLMDXELMDSDEUDXNXãLJDUƗP
)DQKLR PHWƗV DWJǌW ]DXGƝWR XQ SƝF
DSƺLHPELMDWLFLVOƯG]SR]ƯFLMDLYL
ƼDPSULHNãƗELMDSDOLFLVWLNDL+RWRUQV
DU-DJXDU$ELSLORWLX]VƗNDVƯYXFƯƼX
YDLUƗNXDSƺXJDUXPƗ
)DQKLRVHNRMD+RWRUQDPFLHãLDL]PX
JXUDVNDGEULWXSLORWVWUDVHVSƝGƝMRV
SDJULH]LHQRV DSVWHLG]D DWSDOLFƝMXV
3MƝUX /HYHJX 0HUFHGHV%HQ]  XQ
/HQVX0DNOLQX $XVWLQ+HDOH\ 7LNNR
WLFLV JDUƗP 0DNOLQDP +RWRUQV DWUD
GƗV JDQGUƯ] EODNXV VDYDV NRPDQGDV
PHKƗQLƷLHP XQ DWFHUƝMƗV ND ELMD
MƗLHEUDXF X]SLOGƯW GHJYLHOX %ǌGDPV
WLNDL GDåXV PHWUXV SULHNãƗ 0DNOLQD
DXWRPRELOLP +RWRUQV VWUDXML QRVSLH
GDVDYD-DJXDUEUHP]HVXQJULH]DSD
ODEL SLH PHKƗQLƷLHP 0DNOLQD$XVWLQ
+HDOH\DXWRPRELOLPDUYƗMDMƗPWUXPX
ƺXEUHP]ƝPELMDEH]FHUƯJLQREUHP]ƝW
DL] -DJXDU DXWRPRELƺD WDMƗ QHLHWULH
FRWLHVWƗGƝƺ0DNOLQVLQVWLQNWƯYLJULH]D
VWǌULSDNUHLVLODLL]YDLUƯWRVQRVDGUXV
PHV 7RPƝU YLƼDP WLHãL DL]PXJXUƝ
DWUDGƗV0HUFHGHV%HQ]SLORWL/HYHJV
XQ)DQKLRNXULELMDX]ƼƝPXãLƗWUXPX
XQ JDWDYRMƗV DSVWHLJW 0DNOLQX ,]YDL
URWLHVQR+RWRUQD0DNOLQVVDYX$XV
WLQ+HDOH\ DL]JULH]D SLUHNãƗ /HYHJD
DXWRPRELOLP0HUFHGHV%HQ]EUDXFƝ
MDPYDLUVQHDWOLNDODLNDQHEUHP]ƝãD
QDLQHPDQHYUƝãDQDLDUVWǌUL8]WULH
FRWLHV $XVWLQ+HDOH\ DL]PXJXUƝMDP
NUHLVDMDP VWǌULP 0HUFHGHV%HQ]
SDOƝFƗVNƗWUDPSOƯQƗX]WULHFƗVWUDVHV
PDOƗ HVRãDMDP QHOLHODMDP GURãƯEDV
YDOQLPXQX]OLHVPRMD1RPLO]ƯJƗWULH
FLHQD0HUFHGHV%HQ]DXWRPRELOLVVD
ãƷƯGDDL]PXJXUƝMƗGDƺDSDOLNDGHJRW
WUDVHVPDOƗEHWG]LQƝMVXQSULHNãƝMƗV
SLHNDUHV GDƺDV PLO]ƯJƗ ƗWUXPƗ DL]Nǌ
OHƼRMD VNDWƯWƗMX SǌOƯ $YƗULMDV VHNDV
ELMD ãDXVPLQRãDV  /HYHJV XQ YDLUƗN
NƗVNDWƯWƗMLJƗMDERMƗYƝODSWXYHQL
WLNDVDYDLQRWL

'DLPOHU$*
3ƝGƝMLHQRUƗGƯMXPLNRPDQGDVEUDXFƝMLHP
1RNUHLVƗV'åRQV)LþV3MƝUV/HYHJV$OIUƝGV1RLEDXHUV

JDGD/HPƗQDVKVDFƯNVWHVVWDUWVDUVWDUWDQXPXUX3MƝUD/HY
HJDYDGƯWDLV0HUFHGHV%HQ]DXWRPRELOLVYLƼDPSULHNãƗDU/HQVD0DN
OLQD$XVWLQ+HDOH\7ƗOƗNYƝOSLHPHKƗQLƷLHP0HUFHGHV%HQ]DUVWDUWD
QXPXUX  )DQKLR VWDUWƗ DL]NDYƝMLHV -DJXDU DXWRPRELƺL WLNPƝU VWDUWƝMRW QR
L]GHYƯJƗNƗPSR]ƯFLMƗPMDXDWURGDVYDGƯEƗ

'DLPOHU$*
7Ɨ ODLND VDFƯNãX GURãƯEDV OƯPHQLV SD ODEL QR EUDXFƝMLHP  ERNVX ]RQD
NDVQRVDFƯNãXWUDVHVDWGDOƯWDYLHQDUVYƯWUXNDVX]NUƗVRWDX]DVIDOWD3D
NUHLVLQREUDXFƝMLHPVNDWƯWƗMXWULEƯQHVNDVQRWUDVHVQRUREHåRWDVWLNDLDU
VDOƯ]LQRãLQHOLHODL]PƝUDDL]VDUJYDOQL3ƗULVVWXQGDVSƝFVWDUWDãƯVVNDWƯWƗMX
WULEƯQHVSLHG]ƯYRVOLHOƗNRWUDƧƝGLMXDXWRVSRUWDYƝVWXUƝ

9ƝOƗN )DQKLR DW]LQD ND /HYHJV HVRW
L]JOƗELV YLƼDP G]ƯYƯEX  PLUNOL SLUPV
VDGXUVPHV YLƼã SDFƝOLV JDLVƗ URNX
GRGRW ]ƯPL DL]PXJXUƝ EUDXFRãDMDP
NRPDQGDVELHGUDPDUJHQWƯQLHWLVSƝ
GƝMƗ EUƯGƯ L]YDLUƯMƗV QR X]WULHNãDQƗV
DYDUƝMXãDMLHPDXWRPRELƺLHP
7LNPƝU +RWRUQV WƗ DUƯ QHDSVWƗMƗV SLH
PHKƗQLƷLHP XQ X]SLOGƯW GHJYLHOX LH
EUDXFD DSOL YƝOƗN$FXOLHFLQLHNL YƝOƗN
VWƗVWƯMD ND LHUDXJRW DYƗULMDV VHNDV
EULWX EUDXFƝMV HVRW ELMLV VDWULHNWV MR
MXWLV ND WƗ ]LQƗPƗ PƝUƗ ELMXVL YLƼD
YDLQD
1HVNDWRWLHV X] ãDXVPLQRãDMƗP DYƗ
ULMDV VHNƗP  GDXG]DMLHP OƯƷLHP XQ
VDYDLQRWDMLHP VNDWƯWƗMLHP NDV JXOƝMD
IDNWLVNL JDQGUƯ] EODNXV WUDVHL RUJDQL
]DWRUL QROƝPD VDFƯNVWHV QHSƗUWUDXNW
9LƼX DUJXPHQWV  SƗUWUDXFRW VDFƯN
VWHV GDXG]LH VNDWƯWƗMX WǌNVWRãL YLHQ
ODLFƯJLGRVLHVSURPQRWUDVHVEORƷƝMRW
SLHEUDXFDPRVFHƺXVNDVQHSLHFLHãD
PL ODL SD WLHP YDUƝWX QRGURãLQƗW SD
OƯG]ƯEDVVQLHJãDQXGDXG]DMLHPFLHWX
ãDMLHP
0HUFHGHV%HQ] VDFƯNãX NRPDQGDV
YDGƯWƗMV$OIUƝGV1RLEDXHUVWLNPƝUPƝ
JLQƗMD VD]LQƗWLHV DU NRPSƗQLMDV YD
GƯEX âWXWJDUWƝ ODL VDƼHPWX DNFHSWX
OƝPXPDP SDU NRPDQGDV L]VWƗãDQRV
QR VDFƯNVWƝP JRGLQRW ERMƗ JƗMXãR
SLHPLƼX
1HLOJL SƝF SXVQDNWV WLND VDƼHPWD
NRPSƗQLMDV YDGƯEDV SLHNULãDQD XQ
1RLEDXHUV DWVDXFD NRPDQGDV DXWR
PRELƺXVQRVDFƯNVWƝP0RVVNXUãELMD
SƗUƼƝPLVDXWRPRELOLQR)DQKLRWREUƯG
DWUDGƗV SƗUOLHFLQRãƗ YDGƯEƗ DSVWHL
G]RWWXYƗNRVHNRWƗMXSDUYDLUƗNQHNƗ
DSOL
0HUFHGHV%HQ] NRPDQGƗ X]VNDWƯMD
ND OƯG]ƯJX OƝPXPX EǌWX MƗSLHƼHP DUƯ
-DJXDUNRPDQGDLNXUDVSLORWDPSƝF
GDXG]X GRPƗP ELMD NULHWQL OLHOƗND
DWELOGƯED SDU QRWLNXãR 7RPƝU OƯG]ƯJD
UHDNFLMD QR -DJXDU SXVHV QHVHNRMD 
WREUƯGSƝF0HUFHGHV%HQ]L]VWƗãDQƗV
GLYL -DJXDU DXWRPRELƺL QRNƺXYD OƯGHU
SR]ƯFLMƗV
7UDVHVPDOƗPHGLƷLVQLHG]DSDOƯG]ƯEX
LHYDLQRWDMLHP WLND DL]YƗNWL ERMƗ JƗMX
ãR VNDWƯWƗMX ƷHUPHƼL WXUSDW PƗFƯWƗML
QRWXUƝMD DL]OǌJXPXV SDU PLUXãDMLHP
EHW WUDVƝ WXUSLQƗMƗV PRWRUX UƝNRƼD
XQ YDLUƗN QHNƗ GLYGHVPLW DXWRPRELƺL
WXUSLQƗMDG]ƯWLHVSƝFVODYDVODXULHP

'DLPOHU$*
7DVNDVSDOLNDSƗULQR3MƝUD/HYHJDYDGƯWƗ0HUFHGHV%HQ]DXWRPRELƺD
3ƝF/HPƗQDVWUDƧƝGLMDVELMDLHVWƗMLHV
NOXVƗNV SHULRGV  0HUFHGHV%HQ] )
VDFƯNãX GDOƯEQLHNLHP YDLUƗNDV VD
FƯNVWHV WLND DWFHOWDV EHW DWOLNXãDMƗV
L]FƯQƯWDV X]YDUDV XQ )DQKLR LHJǌWV
SDVDXOHVþHPSLRQDWLWXOV6HSWHPEUƯ
SƝF YHLNVPƯJƗV ) VH]RQDV EHLJƗP
NRPDQGDVYDGƯWƗMV1RLEDXHUVDW]LQD
NDJǌWDMRVSDQƗNXPRVVDUǌJWLQƗMXPX
UDGDWDVNDYLVGUƯ]ƗNNRPDQGDLQHL]
GRVLHVVDVQLHJWWƗVRWURL]YLU]ƯWRPƝUƷL
X]YDUXVSRUWDDXWRPRELƺXþHPSLRQƗ
WƗ
6LWXƗFLMD NRSYƝUWƝMXPƗ WREUƯG SDWLH
ãƗPQHELMD0HUFHGHV%HQ]NRPDQGDL
LHSULHFLQRãDSƝFODESUƗWƯJƗVL]VWƗãD
QƗV /HPƗQƗ YDMDG]ƝMD OLHOX YHLNVPL
ODLDWOLNXãDMRVGLYRVSRVPRVVSƝWXFƯ
QƯWLHVSDUX]YDUX
ýHPSLRQƗWDNRSYƝUWƝMXPVSƝF/HPƗ
QDVKVDFƯNVWƝP
)HUUDUL



-DJXDU



0DVHUDWL



0HUFHGHV%HQ]



$VWRQ0DUWLQ



3RUVFKH



*RUGLQL



$XVWLQ+HDOH\



6H]RQDV SULHNãSƝGƝMƗ SRVPƗ YHLN
VPH SLOQƯEƗ ELMD 0HUFHGHV%HQ]
NRPDQGDV SXVƝ 1RLEDXHUV ELMD QR
NRPSOHNWƝMLVWUƯV6/5HNLSƗåDV
)DQKLR.OLQJV 0RVV)LþV XQ WUHãDMƗ
2WUDMƗ VDFƯNãX GLHQƗ NƺXYD ]LQƗPV NRSƗDU$QGUƝ6LPRQXWLNDX]DLFLQƗWV
/HPƗQDV  VWXQGX VDFƯNVWHV X]YD MDXQDLV 9ROIJDQJV IRQ 7ULSVV 3DU OD
UƝWƗMVSDUWRNƺXYD0DLNV+RWRUQVDU EƗNX VDFƯNãX UH]XOWƗWX NRPDQGD YD
-DJXDU %ULWX EUDXFƝMV VYLQƝMD VDYX UƝMD WLNDL VDSƼRW  0HUFHGHV%HQ]
NƗURWRX]YDUXVPDLGƯMDVDƼƝPD]LH DXWRPRELƺL ¿QLãƗ L]FƯQƯMD SLUPƗV WUƯV
GXVXQPDONRMDãDPSDQLHWL
YLHWDV NDPƝU JDOYHQLH NRQNXUHQWL

SLHG]ƯYRMDQHYHLNVPHV$VWRQ0DUWLQ
¿QLãƝMDYLHWƗ0DVHUDWLYLHWƗ)HU
UDULYLHWƗEHW-DJXDUL]VWƗMƗVVDFƯN
VWHVL]VNDƼƗ
ýHPSLRQƗWDNRSYƝUWƝMXPVSƝF7RXULVW
7URSK\
)HUUDUL



-DJXDU



0HUFHGHV%HQ]



0DVHUDWL



$VWRQ0DUWLQ



3RUVFKH



*RUGLQL



$XVWLQ+HDOH\



3LUPVSƝGƝMƗSRVPDELMDDWJULH]XVLHV
FHUƯED WRPƝU L]FƯQƯW NƗURWR þHPSLRQD
WLWXOX *DOYHQDLV X]GHYXPV ELMD QR
WXUƝW LHVƗNWR WHPSX XQ QHSLHƺDXW Nƺǌ
GDV 1RLEDXHUV ELMD SƗUOLHFLQƗWV SDU
DXWRPRELƺD XQ SLORWX VSƝMX X]YDUƝW
WRPƝU SƝGƝMƗ SRVPƗ ,WƗOLMƗ YƝO VYDUƯ
JƗN ELMD QHL]VWƗWLHV QR VDFƯNVWƝP XQ
QHSLHƺDXW ODL )HUUDUL EUDXFƝML ¿QLãƝWX
DXJVWƗNSDUWUHãRYLHWXELMDYDMDG]Ư
JDYLVPD]GXEXOWX]YDUD
/ƝPXPV SDU WR ND 0HUFHGHV%HQ]
NRPDQGD VH]RQDV EHLJƗV SDPHW QH
WLNDL)RUPXODEHWDUƯVSRUWDDXWRPR
ELƺXVDFƯNVWHVWLNDSLHƼHPWVMDXNULHW
QX ODLNX LHSULHNã .RPSƗQLMDV YDGƯED
L]OƝPD SLHWHNW  6/5 DXWRPRELƺX
GDOƯEX .DUDNDVDV VDFƯNVWƝV 9HQH
FXƝOƗ ODL WƗGƝMƗGL SRSXODUL]ƝWX DXWR
PRELƺX PDUNX 'LHQYLGDPHULNDV WLUJǌ
1RLEDXHUDPXQ8OHQKDXWDPWRPƝUL]
GHYƗVSƗUOLHFLQƗWNRPSƗQLMDVYDGƯEX
ND GXEXOWV SDVDXOHV þHPSLRQX WLWXOV
0HUFHGHV%HQ] DXWRPRELƺLHP UDGƯV
NULHWQL ODEƗNX VODYX QHNƗ WLNDL YLHQD
SDSLOGXVX]YDUD'LHQYLGDPHULNƗ

1RLEDXHUVYƝOƗNDW]LQDNDQHNDGYƝO
QHELMDJDWDYRMLHVVDFƯNVWHLDUWƗGXUǌ
SƯEX NƗ SLUPV 7DUJD )ORULR  NRPDQ
GDVGDOƯEQLHNLHPWHKQLNDLXQVDFƯNãX
VWUDWƝƧLMDLELMDMƗEǌWSHUIHNWLVDJDWDYR
WDLDWELOOGƯJDMƗPVDFƯNVWƝP

.RPDQGDV YDGƯWƗMV ELMD SUDVƯJV DUƯ
SUHW VDYLHP EUDXFƝMLHP  WUHQƝMRWLHV
SLUPVVDFƯNVWHV)DQKLRXQ0RVVYHL
FDYDLUƗNNƗVLPWVDSƺXVJDUDMƗVDFƯN
VWHV GLVWDQFƝ 1RLEDXHUV X]VNDWƯMD
NDSLORWLHPMƗEǌWJDWDYLHPSDWPLHJƗ
L]EUDXNWNDWUXSDJULH]LHQXNLORPHW
UXVJDUDMƗWUDVƝ
1RSLHWQƗ JDWDYRãDQƗV QHVD DXJƺXV 
VDFƯNVWHVVƗNXPƗ0RVVL]YLU]ƯMƗVYD
GƯEƗ7RPƝUGUƯ]YLHQEULWXSLORWVVDJƗ
GƗMDNRPDQGDLSDPDWƯJXVDWUDXNXPX
YLƼãDYDUƝMDXQDWNULWDX]SR]ƯFLMX
.DG 0RVV DWJULH]ƗV SLH NRPDQGDV 'DLPOHU$*
PHKƗQLƷLHP WLH DXWRPRELOLP QHNR
QRSLHWQƗNXSDUYLUVEǌYHVERMƗMXPLHP JDGDVSRUWDDXWRPRELƺXþHPSLR
QHDWNOƗMD
QƗWDNRSYƝUWƝMXPV
%ULWX EUDXFƝMD SƗULQLHNV ãDMƗ VDFƯN
VWƝ SƗUƼƝPD VWDIHWL  3ƯWHUV .ROLQVV
X]UƗGƯMD ƗWUƗNR DSƺD ODLNX XQ DWJXYD
OƯGHUSR]ƯFLMX 6DFƯNVWHV L]VNDƼƗ DX
WRPRELOƯDWNDOVƝGƗV0RVVXQ¿QLãƝMD
SLUPDMƗ YLHWƗ DSVWHLG]RW NRPDQGDV
ELHGUX )DQKLR.OLQJD HNLSƗåX 0HU
FHGHV%HQ] NRPDQGDL ELMD L]GHYLHV
ãƷLHWDPL QHLHVSƝMDPDLV  .DVWHOORWWL
0DQ]RQDYDGƯWDLV)HUUDUL¿QLãƝMDWLNDL
WUHãDMƗYLHWƗUH]XOWƗWƗþHPSLRQXWLWX
OXL]FƯQƯMDYƗFXNRPDQGD

0HUFHGHV%HQ]



)HUUDUL



-DJXDU



0DVHUDWL



$VWRQ0DUWLQ



3RUVFKH



*RUGLQL



$XVWLQ+HDOH\



1HGƝƺX YƝOƗN RNWREUƯ 0HUFHGHV
%HQ] VDUƯNRMD VLPEROLVNX DWYDGX SD
VƗNXPX 3ƝF OLHOLVNLHP SDQƗNXPLHP
EDJƗWƗV VH]RQDV YƗFX UDåRWƗMV ELMD
SLHƼƝPLV OƝPXPX X] QHQRWHNWX ODLNX
SDPHVW VDFƯNVWHV 0HUFHGHV%HQ]
NRPDQGDVYDGƯWƗMV$OIƝGV1RLEDXHUV
WHKQLVNDLV GLUHNWRUV )ULFV 1HOOLQJHUV
XQ OLHOƗNRV SDQƗNXPXV L]FƯQƯMXãLH
EUDXFƝML )DQKLR XQ 0RVV DWYDGRWLHV
QR)RUPXODVDFƯNãXþHPSLRQDWLWXOX
DWQHVRãƗ 0HUFHGHV%HQ] :  5
X]OLND WDP EDOWX SƗUNOƗMX 9ƝO YLHQD
VXGUDEDEXOWXƝUDELMDSDJƗMXVL
'DLPOHU$*

$LQƗUV9DLYRGVâXOWH
#UHWURWHKQLND

3,506*$',(0
J9ƗFLMDV*UDQG3UL[L]FƯƼƗOLHOƗNDLVGDOƯEQLHNXVNDLWV)RUPXODVDFƯNVWƝV,WƗOLMDV*UDQG3UL[DU0DVHUDWL
WLNDL]FƯQƯWDSLUPƗX]YDUD%HƺƧLMDV*UDQG3UL[$OEHUWR$VNDULL]FƯQƯMDX]YDUXDSVWHLG]RWWXYƗNRVHNRWƗMXJDQGUƯ]SDU
PLQǌWƝP$VNDULWƗELMDX]YDUDSƝFNƗUWDVVDVQLHJXPVNRSƝFWDPQHYLHQDP)SLORWDPQDYL]GHYLHVDWNƗUWRWâDMƗ
VH]RQƗ$VNDULNƺXYDSDUSLUPRGLYNƗUWƝMRSDVDXOHVþHPSLRQX

3,506*$',(0
J'åLPV.OƗUNVDL]YDGƯMDIDQWDVWLVNXVH]RQXL]FƯQƯGDPVX]YDUDVVDFƯNVWƝV.OƗUNVEǌGDPVDUSXVL
JDGXV YHFV WREUƯG NƺXYD SDU SDVDXOƝ MDXQƗNR SDVDXOHV þHPSLRQX %HƺƧLMDV *UDQG 3UL[ L]FƯƼƗ .OƗUND SƗUVYDUV SƗU
NRQNXUHQWLHPELMDPLO]ƯJVYLƼã¿QLãƗWXYƗNRVHNRWƗMXDSVWHLG]DJDQGUƯ]SDUPLQǌWƝP.RSXPƗYLVDVVH]RQDVJDUXPƗ
.OƗUNVELMDYDGƯEƗQRYLVDVVH]RQDVVDFƯNãXDSƺLHP

3,506*$',(0
J  'HQLMV +MǌPV 'LHQYLGƗIULNDV *UDQG 3UL[ L]FƯƼDV NYDOL¿NƗFLMƗ L]FƯQƯMD VDYX SLUPR XQ YLHQƯJR  SROH SRVLWLRQ
NDUMHUƗ,QWHUHVDQWƗNDLVNDWDVQRWLNDJDGXVSƝFWDPNDGMDXQ]ƝODQGLHãXSLORWVMDXELMDL]FƯQƯMLVSDVDXOHVþHPSLRQD
WLWXOX

3,506*$',(0
J6DYXSLUPRX]YDUXNDUMHUƗL]FƯQƯMD5LNDUGR3DWUƝ]H 'LHQYLGƗIULNDV*UDQG3UL[ 7REUƯGLWƗƺXSLORWVYƝOQH]LQƗMD
ND QƗNRãR SDQƗNXPX YLƼDP L]GRVLHV VDVQLHJW WLNDL SƝF  GLHQƗP JDGD 6DQPDUƯQR *UDQG 3UL[  ƹRWL WXYX
SDQƗNXPDPDU%UDEKDPDXWRPRELOL3DWUƝ]HELMDDUƯJDGD6DQPDUƯQR*UDQG3UL[WRPƝUL]VWƗMƗVXQX]YDUDWLND
IUDQFǌ]LP3DWULNDP7DPEHMDPDU)HUUDUL7RUHL]LWƗOLV3DWUƝ]HELMDVDUǌJWLQƗWVSDUVDYXWDXWLHãXDWWLHNVPLYLƼLJDYLOƝMD
SDU3DWUƝ]HVL]VWƗãDQRVMRX]YDUDWLND)HUUDULSLORWDPNDXWDUƯIUDQFǌ]LP

3,506*$',(0
ƹRWLƯVX)RUPXODNDUMHUXDL]YDGƯMDLWƗƺXSLORWV0DUNR$SLþHOOD,WƗOLMDV*UDQG3UL[VDFƯNVWƝV$SLþHOODSLHYLHQRMƗV-RUGDQ
NRPDQGDL,WƗƺXSLORWVNYDOL¿FƝMƗVVDFƯNVWƝPWDþXSƝFVWDUWDQHVSƝMDQREUDXNWSDWYLHQXNLORPHWUXSLUPƗOƯNXPDDYƗULMƗ
YLƼDDXWRPRELOLVWLNDL]JUǌVWVQRWUDVHVXQ$SLþHOODVVDFƯNVWHELMDJDOƗ$UWREHLG]ƗVDUƯYLƼD)RUPXODNDUMHUDLWƗOLV
FLWƗVVDFƯNVWƝVWƗDUƯQHSDUƗGƯMƗV

ALBERTO
ASKARI

$LQƗUV9DLYRGVâXOWH
#UHWURWHKQLND

6DFƯNãX EUDXFƝML PƝG] EǌW ƺRWL PƗƼ
WLFƯJLWDLVNDLWƗDUƯDWWLHFƯEƗX]VNDLW
ƺD  OLHWRãDQX %LHåL YLHQ DUƯ VNDLWOLV
NDVIDNWLVNLLUGLYXVXPPDWLHN
X]WYHUWVDUOLHOXSLHVDUG]ƯEX9DLWƗLU
VDNULWƯEDYDLOLNWHQLVYDLWRPƝUVNDLW
ƺLHPLUNƗGDƯSDãDQR]ƯPH"
$OEHUWR $VNDUL SLHG]LPD JDGD
MǌOLMƗ 0LOƗQƗ ,WƗOLMƗ 9LƼD WƝYV
YLHQVQRWƗODLNDL]FLOƗNDMLHPEUDXFƝ
MLHP$QWRQLR$VNDUL ELHåL ƼƝPD OƯG]L
GƝOX X] VDFƯNVWƝP XQ LHSD]ƯVWLQƗMD
DU FLWƗP WƗODLND VDFƯNãX OHƧHQGƗP
)UDQFLMDV $XWRPRELƺX NOXED 
JDGDMǌOLMƗ0RQWOHUƯWUDVƝUƯNRWDMƗV
VDFƯNVWƝV PD]DLV$OEHUWR DUƯ ELMD NOƗW
XQ YƝURMD NƗ YLƼD WƝYV $OID 5RPHR
NRPDQGDVYDGRãDLVSLORWVEUDXFOƯGHU
SR]ƯFƯMƗ7RPƝUFHUƝWƗX]YDUDVSULHND
YLHWƗ$VNDULƧLPHQHWRGLHQSLHG]ƯYRMD
WUDƧƝGLMX  /HV %LVFRQHV SDJULH]LHQƗ
$QWRQLRDYDUƝMDXQJƗMDERMƗ6NDWLOLV
NRSãWƗODLND$OEHUWRELMDNƗVOLNWD
]ƯPHQRNƗEǌWXMƗL]YDLUƗV

PXNDVQRGDUERMƗVDUGHJYLHODVSLH
JƗGƝP7RPƝUQHWLNDLGDUƯMXPLQRGDU
ELQƗMDLWƗƺXSUƗWXVSƝFNDUDEHLJƗP
$VNDULXQ9LORUHVLSOƗQRMDWXUSLQƗWSLH
GDOƯWLHV VDFƯNVWƝV 7RPƝU NDUDP EHL
G]RWLHV$VNDUL VƗND SƗUGRPƗW VDYXV
WXUSPƗNRV SOƗQXV  YLƼã ELMD DSSUH
FƝMLHVXQYLƼDƧLPHQƝELMDSLHG]LPLV
GƝOV NXUã JRGLQRW YHFWƝYD SLHPLƼX
WLND QRVDXNWV SDU$QWRQLR 6DFƯNVWHV
ãƷLWD NƗ QHYDMDG]ƯJV ULVNV LHJǌWDMDL
VWDELOLWƗWHL7RPƝU 9LORUHVL ELMD QHSLH
NƗSƯJVXQSLHUXQƗMD$OEHUWRDWNDOVƝV
WLHVSLHVDFƯNãXDXWRPRELƺDVWǌUHV

YLƼã L]FƯQƯMD X]YDUX DU 0DVHUDWL EHW
YƝOƗN DU VDYX LOJJDGƝMR FƯƼX ELHGUX
9LORUHVLSLHYLHQRMƗV)HUUDULNRPDQGDL
DUNXUDVDXWRPRELƺLHP$VNDULWULXPIƝ
MDYƝOWULMƗVVDFƯNVWƝVQRNXUƗPƯSDãL
QR]ƯPƯJDELMDX]YDUDPƗMDVVDFƯNVWƝV
,WƗOLMƗ
JDGƗ RWUDMƗV VDFƯNVWƝV 0RQD
NR )HUUDUL X]VƗND GDOƯEX )RUPXOD
þHPSLRQƗWƗ 6DFƯNãX VWDUWƗ QRWLND
PDVYHLGDDYƗULMDVDVNUƝMƗVRWUƗVXQ
WUHãƗV SR]ƯFLMDV ƯSDãQLHNL 'åX]HSH
)DULQD XQ +RVƝ )URLODQV *RQ]DOHVV
NXULHP VDYXNƗUW X]WULHFƗV YƝO YDLUƗNL
DXWRPRELƺL 1HJDGƯMXPD UH]XOWƗWƗ 
QRVWDUWƝMXãLHPSLORWLHPELMDVSLHVWL
L]VWƗWLHV $VNDUL ƺRWL YƝOƝMƗV L]PDQWRW
VLWXƗFLMXXQJǌWNRPDQGDLX]YDUXMDX
GHELMDVVDFƯNVWƝWRPƝU+XDQV0DQX
HOV )DQKLR DU OLHOLVNR$OID 5RPHR QH
X]PLUNOLQHL]ODLGDQRURNƗPOƯGHUSR]Ư
FLMDV XQ QHDWVWƗMD SUHWLQLHNLHP QHNƗ
GDVFHUƯEDV$UƯVH]RQƗNRSXPƗ$OID
5RPHR DXWRPRELƺX GRPLQDQFH ELMD
QHDSVWUƯGDPD $VNDUL NRSYƝUWƝMXPƗ
ELMDODEƗNDLVQR)HUUDULSLORWLHPL]FƯ
QRWWLNDLSXQNWXV

JDGƗ$VNDUL L]PƝƧLQƗMD URNX DU
&LVLWDOLD XQ 0DVHUDWL DXWRPRELƺLHP
XQ VHSWHPEUƯ L]FƯQƯMD VDYX SLU
PR X]YDUX 1ƗNDPDMƗ JDGƗ NRSƗ DU
9LORUHVL YLƼã SƗUVWƗYƝMD 0DVHUDWL NR
PDQGX XQ L]FƯQƯMD X]YDUX 6DQUHPR
*3 7ƗOƗN VHNRMD SDYƝUVLHQV NXUã
YDUƝMDL]PDLQƯWLWƗƺDWXUSPƗNRNDUMHUX
JDGD MǌQLMƗ ãƷLHWDPL QHNDLWƯ
JƗDYƗULMƗ DXWRPRELOLVSDOLNDJDQGUƯ]
QHVNDUWV JƗMDERMƗYLHQVQRSLHUHG]Ɲ
1HVNDWRWLHV X] SLHG]ƯYRWR WUDƧƝGLMX MXãƗNDMLHP$OID5RPHRSLORWLHP$NLOH
VDFƯNVWHVMDXQDMDPLWƗOLPMDXELMDDVL 9DUFL NXUDP WƗ ELMD WLNDL RWUƗ DYƗULMD
QƯVXQQHNDVQHVSƝMDYLƼXDWWXUƝWQR  JDGXV LOJDMƗ NDUMHUƗ $OID 5RPHR
SOƗQLHPL]PƝƧLQƗWVDYXVVSƝNXV6Ɨ NRPDQGDV YDGƯED QRWHLNWL YƝOƝMƗV X] JDGD VH]RQƗ VLWXƗFLMD VƗND OLN
NRWQƝML$OEHUWRSLHYƝUVƗVPRWRVDFƯNV VWDUWDOLNWWUƯVDXWRPRELƺXVWƗGƝƺVƗND WLHVGDXG]FHUƯJƗND/LHOEULWƗQLMDV*3
WƝPODLNDSRVPƗQROƯG] PHNOƝW9DUFLDL]YLHWRWƗMX
WUHQLƼEUDXFLHQRV )HUUDUL SLORWV +RVƝ
JDGDP SƗUVWƗYRW %LDQFKL NRPDQGX
)URLODQV*RQ]DOHVVSLUPRUHL]LL]EUDX
WRPƝUYƝOƗNX]VƗNDGDOƯEXDXWRVDFƯN $OID5RPHRDXWRPRELƺLWREUƯGELMDVD FD6LOYHUVWRQDVWUDVLDUYLGƝMRƗWUXPX
VWƝVNXUƗVQR]ƯPƯJDORPDYLƼDNDUMH FƯNãX IDYRUƯWL WƗGƝƺ $VNDUL QHNDYƝMR NDV OLHOƗNV SDU  MǌG]ƝP VWXQGƗ
UƗELMD(QFR)HUUDULNXUãLHSULHNãELMD WLHVSLHGƗYƗMDVDYXNDQGLGDWǌUXâHLW X]UƗGƯGDPV SDU YHVHOX VHNXQGL ƗWUƗ
$OID5RPHRVDFƯNãXNRPDQGDVYDGƯ QHOƯG]ƝMD DUƯ 9LORUHVL LHELOGXPL YLƼã NXODLNXQHNƗYLƼDWDXWLHWLV)DQKLRDU
WƗMV
MRSURMƗPSƗUG]ƯYRMDEUƗƺDERMƗHMXWLHãL $OID 5RPHR 7RPƝU )DQKLR QHSLHNƗ
ãƗGDPRGHƺD$OID5RPHRDXWRPRELOƯ  SƗV XQ VDFƯNVWH L]YƝUWƗV SDU OLHOLVNX
&LHãD GUDXG]ƯED $VNDUL L]YHLGRMƗV )UDQFLMDV*3YDUƝMDNƺǌWSDUYLHQXQR DUJHQWƯQLHãX GLYFƯƼX 7LNPƝU $VNDUL
DU  WƗEUƯåD GLYNƗUWƝMR ,WƗOLMDV þHPSLR YHLNVPƯJƗNDMƗP $OEHUWR NDUMHUƗ XQ YDMƗMD QHYHLNVPHV  SƝF  DSƺLHP
QX /XLGåL 9LORUHVL$UƯ 9LORUHVL ƧLPHQL YLHQODLNXV FLHƼDV DSOLHFLQƗMXPX YLƼD YLƼãL]VWƗMƗVƗWUXPNƗUEDVGHIHNWDGƝƺ
JDGƗSLHPHNOƝMDWUDƧƝGLMD/XL ERMƗ JƗMXãDMDP WƝYDP .YDOL¿NƗFLMƗ *RQ]DOHVVDSOƯLHEUDXFRWSLWVWRSƗ
GåL MDXQƗNDLV EUƗOLV (PLOLR JƗMD ERMƗ WLNDL SLUPR UHL]L VƝåRWLHV SLH ãƯ DXWR L]NƗSD QR DXWRPRELƺD XQ ELMD JDWDYV
0RQFDV WUDVƝ L]PƝƧLQRW YLHQX QR VWǌUHV $VNDUL ELMD  VHNXQGHV OƝ WR QRGRW$VNDUL UƯFƯEƗ  WƗ WRODLN ELMD
(QFR )HUUDUL YDGƯWƗV NRPDQGDV $OID QƗNVSDUVDYXNRPDQGDVELHGUXäDQX L]SODWƯWD SUDNVH ND NRPDQGDV OƯGHULV
5RPHR DXWRPRELƺLHP $EL VDFƯNãX 3MƝUX9LPLOXWRPƝUMDXSƝFSLUPƗSLW WHKQLVNX SUREOƝPX JDGƯMXPƗ VDFƯNãX
EUDXFƝML ƺRWL VDWXYLQƗMƗV /XLGåL 9LOR VWRSD$VNDULL]YLU]ƯMƗVVDFƯNãXYDGƯEƗ ODLNƗYDUL]PDQWRWFLWDNRPDQGDVELHG
UHVL NƺXYD SDU $OEHUWR $VNDUL WXYƗNR 3DU QHODLPL SLORWDP LWƗƺX VWLQJUƗV NR UD DXWRPRELOL WXUNOƗW ãƗGV QRWHLNXPV
GUDXJXXQSDGRPGHYƝMXYLVXWXUSPƗ PDQGDVSDYƝOHVSDUHG]ƝMDND$VND ELMD PLQƝWV DUƯ *RQ]DOHVD OƯJXPƗ
NRG]ƯYL
UL NƗ MDXQLƼDMDP LU MƗSDODLå SULHNãƗ $VNDUL ãR LHVSƝMX DWWHLFƗV L]PDQWRW
YDGRãRV SLORWXV .Ɨ SDU VSƯWL 9LPLOX  VH]RQDV VƗNXPƗ %ULWX $XWRPRELƺX
7LNPƝU(QFR)HUUDULQRQƗFDGRPVWDU QHSƗUWUDXNWL YDMƗMD WHKQLVNDVƷLEHOHV NOXEVELMDDL]OLHG]LVãƗGXUƯFƯEXWƗGƝƺ
SƯEƗVDU$OID5RPHRYDGƯEXNƗUH]XO XQ YLƼDP YDLUƗNDV UHL]HV QƗFƗV DS WƗ YDUƝMD GUDXGƝW DU GLVNYDOL¿NƗFLMX
WƗWƗ QROƝPD YHLGRW VDYX X]ƼƝPXPX PHNOƝW NRPDQGDV PHKƗQLƷXV ODL WƗV 7ƗGƝMƗGLWLHãL*RQ]DOHVVNƺXYDSDUSL
XQVDFƯNãXNRPDQGXJDGƗVOD QRYƝUVWX$VNDUL WƗ YLHWƗ ODL L]FƯQƯWX ORWXNXUãL]FƯQƯMDSLUPR)HUUDULX]YDUX
YHQDMƗV0LOOH0LJOLDVDFƯNVWƝVGHELWƝMD SƗUOLHFLQRãX X]YDUX QƗFƗV QHSƗU ) VDFƯNVWƝV $VNDUL X]YDUDV 9ƗFLMƗ
(QFR )HUUDUL MDXQƗV NRPDQGDV DXWR WUDXNWL VDPD]LQƗW ƗWUXPX XQ JDLGƯW XQ,WƗOLMƗƺƗYDYLƼDPVDJODEƗWL]UHG]HV
PRELƺL7XQYLHQVQRWLHPQRNƺXYD NRPDQGDV ELHGUX 3D WR ODLNX$VNDUL X] þHPSLRQD WLWXOX WRPƝU VH]RQDV
$VNDUL UƯFƯEƗ ,WƗƺD GHELMD ELMD GDXG] DSG]LQD DUƯ FLWV NRPDQGDV EUDXFƝMV L]VNDƼƗ LWƗOLV ELMD VSLHVWV SLHNƗSWLHV
VRORãDYLƼãLOJXODLNXELMDOƯGHULVVDYƗ .RQVDOYR 6DQHVL 7ƗGƝMƗGL VSRåƗV +XDQDP0DQXHODP)DQKLR
NODVƝWRPƝUYƝOƗNWHKQLVNXSUREOƝPX X]YDUDV YLHWƗ VDFƯNVWH L]YƝUWƗV SDU
GƝƺELMDVSLHVWVL]VWƗWLHV
PXUJX NR QHVSƝMD NRPSHQVƝW YLH JDGD VH]RQD VƗNƗV DU YLUNQL
WD ¿QLãƗ 9DUEǌW WƗ ELMD WLNDL OLNWHQƯJD SƗUPDLƼX ýHPSLRQƗWX SDPHWD $OID
2WUDLV SDVDXOHV NDUã X] YDLUƗNLHP VDNULWƯEDEHW$VNDULDXWRPRELƺDVWDUWD 5RPHR NRPDQGD WƗV OƯGHULV )DQKLR
JDGLHP DSWXUƝMD DXWRVDFƯNãX QRULVL QXPXUVELMD
SƗUJƗMD X] 0DVHUDWL ) VDFƯNãX GD
XQ G]ƝVD YDLUƗNX WDODQWƯJX EUDXFƝMX
OƯEQLHNXWUǌNXPDGƝƺWLNDQROHPWVND
G]ƯYƯEDV 7LNPƝU$VNDUL YHLNVPƯJL L] /LHNLSLHELOVWNDOƯG]DUãRVDFƯNVWLLWƗ WHKQLVNLH QRWHLNXPL DWELOGƯV )RUPXOD
YDLUƯMƗV QR PLOLWƗUƗ GLHQHVWD  YLƼã DU OLPSƗUJƗMDYƝOPHEUDXNW$OID5RPHR  DXWRPRELƺX NDWHJRULMDL  G]LQƝMX WLO
9LORUHVL QRGLELQƗMD NRSƯJX X]ƼƝPX NRPDQGƗ JDGƗ %XHQRVDLUHVƗ SXPVWLNDVDPD]LQƗWVOƯG]FP

âDMƗ VLWXƗFLMƗ SDU JDOYHQDMLHP SDQƗ
NXPX QRVDFƯMXPLHP NƺXYD YLHQNƗU
ãƯED XQ L]WXUƯED $XUHOLR /DPSUHGL
NRQVWUXƝWDLV )HUUDUL  DXWRPRELOLV
YLVODEƗN ƺƗYD L]PDQWRW MDXQƗ UHJOD
PHQWD QRWHLNXPXV  WDP IDNWLVNL QH
ELMD NRQNXUHQWX 6H]RQD VƗNƗV DU
âYHLFHV*3NXUƗ)HUUDULDL]ƼƝPD
SLUPƗV GLYDV YLHWDV JDQ NYDOL¿NƗFLMƗ
JDQDUƯVDFƯNVWƝ$VNDULJDQQHSLHGD
OƯMƗVãRSDQƗNXPXNDOGLQƗãDQƗDP
ELFLR]DLV(QFR)HUUDULELMDYLƼXDL]Vǌ
WƯMLVX]$69NXULWƗOLPELMDMƗSLHGDOƗV
,QG\  VDFƯNVWƝV DU VSHFLƗOL VDJD
WDYRWX)HUUDULDXWRPRELOL3DUDVWL
ãDMƗ IRUPƗOL ) NDOHQGƗUƗ LHNƺDXWDMƗ
VDFƯNVWƝ (LURSDV EUDXFƝML DU VDYLHP
DXWRPRELƺLHP QHSLHGDOƯMƗV$UƯ ãRUHL]
EǌWLVNLSDQƗNXPLL]SDOLND$VNDULNYD
OL¿FƝMƗV WLNDL YLHWƗ /DL DUƯ SƝF 
DSƺLHP LWƗOLV ELMD SDPDQƯMLHV QRNƺǌW
OƯG]DVWRWDMDLSR]ƯFLMDLULHSDVSOƯVXPV
ãDLVDFƯNVWHLSLHOLNDSXQNWX
$WOLNXãDMƗ VH]RQƗ ELMD WLNDL$VNDUL XQ
YLƼD )HUUDUL  ,WƗOLV SƗUOLHFLQRãL
X]YDUƝMD SƗUƝMƗV  þHPSLRQƗWD VD
FƯNVWƝV JDQGUƯ] L]FƯQRW PDNVLPƗOR
SXQNWXVNDLWXNRSLORWVYDULHJǌW]DX
GƝMRWWLNDLSXVSXQNWX,WƗOLMDV*3 SƝF
WƗ ODLND QRWHLNXPLHP WLND SLHãƷLUWV 
SXQNWV SDU ƗWUƗNR DSOL EHW YLHQƗGD
UH]XOWƗWD JDGƯMXPƗ SXQNWV WLHN VDGD
OƯWVVWDUSWRX]UƗGƯMXãLHPEUDXFƝMLHP 
*DQGUƯ] SHUIHNWD VH]RQD  VHãƗV VD
FƯNVWƝV  VHãDV X]YDUDV VHãL ƗWUƗNLH
DSƺLXQSLHFDVSLUPƗVVWDUWDSR]ƯFLMDV
6LOYHUVWRQƗ$VNDULNYDOL¿FƝMƗVRWUDLV 
/LNXPVDNDUƯJL$VNDULLHJXYDDUƯþHP
SLRQDWLWXOX
JDGƗ $VNDUL WXUSLQƗMD VDYX X]
YDUX VƝULMX$UJHQWƯQƗ WDþX WR DSWXP
ãRMD WUDƧLVNV QHJDGƯMXPV $UJHQWƯ
QLHãX OƯGMXWƝML ELMD SXOFƝMXãLHV NXSOƗ
VNDLWƗODLDWEDOVWƯWX)DQKLRWDþX0D
VHUDWL SLORWDP QHYHLFƗV XQ VNDWƯWƗML
SDOLND DUYLHQ QHPLHUƯJƗNL QƗFƗV LH
MDXNWLHV SDW SROLFLMDL 6DFƯNVWHV ODLNƗ
QHYLHQVYLHQOƯG]MXWƝMVãƷƝUVRMDWUDVL
VWDUSMRƼRMRãLHPDXWRPRELƺLHP9LHQV
QR VNDWƯWƗMLHP L]VNUƝMD SULHNãƗ WLHãL
$VNDUL NRPDQGDV ELHGUDP 'åX]HS
SHP )DULQDP ,WƗOLV FHQWƗV L]YDLUƯWLHV
QR VDGXUVPHV VWUDXML VDJULH]D VWǌUL
DXWRPRELOLV VDVOƯGƝMD XQ L]OLGRMD QR
WUDVHVVNDWƯWƗMRV9LHQDSƗUJDOYMDGƝƺ
JƗMDERMƗXQWLNDLHYDLQRWLYDLUƗNLOƯG]
MXWƝML
$VNDULWƗELMDVHSWƯWƗX]YDUDSƝFNƗU
WDV  UHNRUGV NR WLNDL  JDGX YƝOƗN
GRPLQƝMRãƗ )HUUDUL VH]RQƗ VSƝMD
DWNƗUWRW 0LKDHOV âǌPDKHUV ƻHPRW
YƝUƗ ND QƗNDPƗ ) NDOHQGƗUƗ ELMD
,QG\  VDFƯNVWH NXUƗ QHSLHGDOƯMƗV
QHYLHQVQRSDVWƗYƯJDMLHP)SLORWLHP
EHW$VNDULL]FƯQƯMDX]YDUXDUƯWDLVHNR
MRãƗVVDFHQVƯEƗV+RODQGƝXQ%HƺƧLMƗ
YDU X]VNDWƯW ND LWƗOLV LU L]FƯQƯMLV  X]

YDUDV SƝF NƗUWDV7LNPƝU )HUUDUL  NR WLND VRGƯWD DU SƝGƝMƗP VWDUWD YLH
NƺXYDSDUYLHQXQRYLVXODLNXYHLNVPƯ WƗP0DVHUDWLSLORWV2QRIUƝ0DULPRQV
YHLFDIDQWDVWLVNXVDFƯNVWLSLUPDMƗDSOƯ
JƗNDMLHPVDFƯNãXDXWRPRELƺLHP
DSG]HQRW  VƗQFHQãXV XQ ¿QLãƝMRW
)UDQFLMDV*3NƺXYDSDUYLHQXQRYLVX YLHWƗ$VNDUL YHLFƗV NULHWQL VOLNWƗN 
ODLNX DL]UDXMRãƗNDMƗP VDFƯNVWƝP ) DSOƯ YLƼD DXWRPRELƺD G]LQƝMV ELMD
YƝVWXUƝ 3LUPRV  DSƺXV YDGƯEƗ ELMD SDJDODP $VNDUL FHQWƗV JOƗEW VLWXƗ
*RQ]DOHVVWDþXWDGSDUOƯGHULHPNƺX FLMX SDUVƝåRWLHV 9LORUHVL DXWRPRELOƯ
YD )DQKLR XQ +RWRUQV 9LƼX DXWRPR WDþX DUƯ WƗ UHVXUVV LOJD WLNDL OƯG] 
ELƺL WUDXFƗV SD WUDVL VƗQV SLH VƗQD DSOLP ,WƗOLMƗ $VNDUL WLND ³DL]OLHQƝWV´
6DFƯNãXOƯGHULVPDLQƯMƗVJDQGUƯ]NDWUX )HUUDUL NRPDQGDL 3ƝF GDXG]VRORãƗV
DSOLGDåƗDSOƯSDWYDLUƗNNƗUW3ƝGƝMRV RWUƗV VWDUWD SR]ƯFLMDV VHNRMD NƗUWƝMƗ
DSƺRV)DQKLRQHGDXG]NƺǌGƯMƗVXQWDV L]VWƗãDQƗVG]LQƝMDSUREOƝPXGƝƺ7LNDL
ƺƗYD +RWRUQDP L]FƯQƯW SLUPR X]YDUX VH]RQDV SƝGƝMƗ VDFƯNVWƝ GHELWƝMD LOJL
)DQKLRSDOLNDRWUDLV*RQ]DOHVVWUH JDLGƯWLHXQGDXG]VRORãLH/DQFLD'
ãDLV$VNDULELMDFHWXUWDLVWDþXDWSDOL SLH NXUX VWǌUHV VƝGƗV$VNDUL XQ YLƼD
NDQRX]YDUƝWƗMDWLNDLQHGDXG]YDLUƗN LOJJDGƝMDLV FƯƼX ELHGUV 9LORUHVL .YD
OL¿NƗFLMƗ $VNDUL ELMD YHVHOX VHNXQGL
SDUþHWUƗPVHNXQGƝP
ƗWUƗNV QHNƗ )DQKLR DU OƯG] WDP ãƷLH
6ODSMDMƗ6LOYHUVWRQDVWUDVƝ$VNDULOLH WDPLQHSƗUVSƝMDPR0HUFHGHV7RPƝU
OLVNL DWVSƝOƝMƗV VDYLHP VƗQFHQãLHP VDFƯNVWHSDUƗGƯMDNDDXWRPRELƺXL]WX
L]FƯQRW SROH SRVLWLRQ XQ SƗUOLHFLQRãX UƯEDVMRPƗYƝOGDXG]GDUƗPV/DQFLD
X]YDUX)LQLãƗLWƗOLVDSVWHLG]D)DQKLR L]VWƗMƗVMDXSLUPDMRVDSƺRV
SDU YHVHOX PLQǌWL EHW SƝUƝMRV EUDX
FƝMXV  SDU YDLUƗN NƗ GLYLHP DSƺLHP 7ƗGƝMƗGL GLYNƗUWƝMDLV SDVDXOHV þHP
6H]RQDVSULHNãSƝGƝMƗVDFƯNVWƝ$VND SLRQV QHVDVQLHG]D ¿QLãX QHYLHQƗ QR
UL DWNDO X]YDUƝMD QRGURãLQƗGDPV VHY R¿FLƗODMƗP ) VH]RQDV VDFƯNVWƝP
RWUR þHPSLRQD WLWXOX WRPƝU WDV YLƼX 7RPƝU JOXåL EH] SXQNWLHP$VNDUL QH
QHDWWXUƝMDQRYƝOPHVSDEHLJWVH]RQX SDOLNDSXQNWVSDUƗWUƗNRDSOL6SƗ
DUYƝOYLHQXSDQƗNXPX$VNDULXQ)D QLMƗ XQ GDOƯWV SXQNWV SDU ƗWUƗNR DSƺD
ULQDV SLORWƝWDMLHP YHLNVPƯJDMLHP )HU ODLNX/LHOEULWƗQLMƗ LGHQWLVNXODLNXX]UƗ
UDULDXWRPRELƺLHPELMDX]UDGXãLHV GƯMDEUDXFƝML NRSXPƗSXQNWL
VSƝFƯJL NRQNXUHQWL  )DQKLR XQ 0DUL .ƗPLHULQƗMXPDEDOYDX]YDUDSUHVWL
PRQD YDGƯWLH 0DVHUDWL 3LORWL FƯQƯMƗV åDMƗV0LOOH0LJOLDVDFƯNVWƝV
ULWHQLV SLH ULWHƼD .RSXPƗ VDFƯNVWHV
JDLWƗ OƯGHULV PDLQƯMƗV YHVHODV  UHL $UƯ JDGD VH]RQƗ QHYHLNVPMX
]HV 9DUEǌW VDJDGƯãDQƗV EHW DUƯ ãR VƝULMD WXUSLQƗMƗV 3LUPDMƗ VH]RQDV
UHL]VNDLWOLV$VNDULQHVDQHYHLNVPL VDFƯNVWƝ$UJHQWƯQƗ$VNDUL YLHQX EUƯGL
6DFƯNVWHV SƝGƝMƗ SDJULH]LHQƗ $VNDUL ELMD SDW VDFƯNVWHV YDGƯEƗ WDþX OLHOƗ
LHEUDXFD NƗ OƯGHULV EHW SƝNãƼL VDVOƯ NDUVWXPD GƝƺ ]DXGƝMD NRQFHQWUƝãD
GƝMD .RPDQGDV ELHGUV )DULQD ODL QRV XQ YLHQƗ QR SDJULH]LHQLHP L]VOƯ
L]YDLUƯWRV QR VDGXUVPHV ELMD VSLHVWV GƝMD/ƯG]MXWƝMLHPSDUSULHNXWULXPIƝMD
L]EUDXNW SD ]ƗOƗMX WRPƝU DL]PXJXUƝ YLHWƝMLHYDURƼL)DQKLRXQ*RQ]DOHVV
EUDXFRãDLV 0DULPRQV QHVSƝMD L]YDL
UƯWLHV XQ LHWULHFƗV $VNDUL DXWRPRELOƯ 6H]RQDV RWUƗ VDFƯNVWH 0RQDNR YDUƝ
7LNPƝU)DQKLRYHLNVPƯJLSDEUDXFDYL MD NƺǌW SDU Oǌ]XPD SXQNWX LHLOJXãDMƗ
VLHPJDUƗPL]FƯQRW0DVHUDWLNRPDQ QHYHLNVPMX VƝULMƗ .YDOL¿NƗFLMƗ$VND
UL EUDXFD WLN SDW ƗWUL NƗ SROH SRVLWLRQ
GDLSLUPRX]YDUX
LHJXYƝMV)DQKLRDU0HUFHGHV/DLDUƯ
6H]RQDV EHLJƗV $VNDUL UDGƗV GRP VDFƯNVWHV VƗNXPƗ VXGUDED EXOWDV DW
VWDUSƯEDV DU )HUUDUL  NRPDQGDV YD NDO DL]ãƗYƗV YLVLHP SULHNãƗ SDPD
GƯWƗMV YDLUƗNNƗUW QHNDLGUL L]WHLFƗV SDU ]ƗP VLWXƗFLMD SULHNã$VNDUL NƺXYD FH
WR YDL YLVSƗU WXUSLQƗV SLHGDOƯWLHV ) UƯJƗND0HUFHGHVSLORWLL]VWƗMƗVYLHQV
VDFƯNVWƝV WDþX X]VWƗMD ODL EUDXFƝMV SƝF RWUD 3ƝGƝMDLV QR WLHP 6WLUOLQJV
QRWHLNWL SDOLHN NRPDQGƗ âƗGD QHQR 0RVVLHEUDXFDERNVRVDSƺXVSLUPV
WHLNWƯEDV VLWXƗFLMD$VNDUL DSQLND YLƼã VDFƯNVWHV EHLJƗP 7DV GHYD LHVSƝMX
VDNUDYƗMD þHPRGƗQX XQ GHYƗV SLH SDUOƯGHULNƺǌW$VNDULWDþXLWƗOLVWRQH
/DQFLD NDV JDWDYRMƗV YLVDL DPELFLR SDVSƝMDWDMƗSDãƗDSOƯYLƼãQHVDYDO
]DL LHQƗNãDQDL ) VDFƯNVWƝV 3ƝF GL GƯMD VDYX DXWRPRELOL /DQFLD L]OLGRMD
YƗP ƗUNƗUWƯJL YHLNVPƯJƗP VH]RQƗP FDXULWUDVHVQRåRJRMXPLHPXQSD
ãƯ SDVDXOHV þHPSLRQDP L]YƝUWƗV SDU ]XGD 0RQDNR OƯþD ǌGHƼRV %UDXFƝMV
PXUJX/DQFLDDXWRPRELƺXGHELMDYDL VSƝMDSDWVL]SHOGƝWXQSDUPDWDWLHVX
UƗNNƗUWWLNDDWOLNWDXQ$VNDULVH]RQDV L]JOƗEƗVQRQƗYHVWLHNRWWLNDLSLHVD
SRVPƗEHLG]RWVDƼƝPDDWƺDXMXSLH VLWD GHJXQD XQ SDPDWƯJD L]EƯƺD 'UƯ]
GDOƯWLHV VDFƯNVWƝV DU 0DVHUDWL WRPƝU YLHQ QR ǌGHQV WLND L]FHOWV DUƯ VDUND
WHKQLVNƗV SUREOƝPDV YLƼX YDMƗMD QH QDLV /DQFLD DXWRPRELOLV X] NXUD YD
SƗUWUDXNWL)UDQFLMƗSƝFFHUƯJƗVVWDU UƝMDVNDLGULVDVNDWƯWWƗQXPXUX
WD SR]ƯFLMDV YLƼD 0DVHUDWL DSVWƗMƗV
MDXSLUPDMƗDSOƯ/LHOEULWƗQLMƗ0DVHUDWL /LNWHQƯJR VDNULWƯEX YƝURWƗML QRUƗGƯMD
NRPDQGD QRNDYƝMD NYDOL¿NƗFLMX SDU YƝOX]NƗGX³]ƯPL³NR$VNDULHVRW

YDMDG]ƝMLV SDPDQƯW  VWDUWD OƯQLMƗ YLƼã
DWUDGƗV VWDUS )DQKLR QXPXUV   XQ
0RVD QXPXUV   DXWRPRELƺLHP NDV
SULHNã$VNDULQR]ƯPƝMLVYƝOYLHQX
ýHWUDV GLHQDV YƝOƗN QHGDXG] DWNR
SLHV QR SƗUG]ƯYRWƗ $VNDUL LHUDGƗV
0RQFƗ NXU QRWLND )HUUDUL  0RQ
]D VSRUWD DXWRPRELƺD L]PƝƧLQƗMXPX
EUDXFLHQL 'UƯ]XPƗ $VNDUL NRSƗ DU
(LåHQLR.DVWHORWLELMDSDUHG]ƝWVDUãR
DXWRPRELOLSLHGDOƯWLHVVDFƯNVWƝV.ƗGX
ODLNX$VNDUL YƝURMD .DVWHORWL EUDXFLH
QXVXQSƝNãƼLSDWVL]WHLFDYƝOƝãDQRV
L]EUDXNWSƗULVDSƺXVODLƗWUƗNDL]PLUV
WX QHVHQƗV DYƗULMDV SƗUG]ƯYRMXPXV

$VNDULGDOƯEDWHVWRVQHELMDSDUHG]ƝWD
YLƼã ELMD LHUDGLHV LNGLHQLãƷƗ DSƧƝUEƗ
ãRUWRVXQNUHNOLƼƗ,WƗOLPOƯG]LQHELMD
DUƯ YLƼD JDLã]LOƗV ƷLYHUHV EH] NXUDV
YLƼãQHNDGQHEUDXFD$VNDULOƯG]ãLP
ELMDƯSDãLL]FƝOLHVDUVDYXƯSDãLSHGDQ
WLVNRXQX]PDQƯJRDWWLHNVPLSUHWVDYX
HNLSƝMXPX 1HYLHQV SDW YLƼD VLHYD
QHGUƯNVWƝMD SLHVNDUWLHV ]LODMDL NDVWHL
NXUƗYLƼãJODEƗMDVDYXƷLYHULFLPGXV
XQDL]VDUJEULOOHV7RPƝUãRUHL]$VND
UL UƯNRMƗV SDYLVDP GƯYDLQL  DL]ƼƝPƗV
.DVWHORWL ƷLYHUL LHNƗSD DXWRPRELOƯ XQ
DL]WUDXFƗVSDWUDVL7UHãDMƗDSOƯ0RQ
FDV WUDVƝ LHVWƗMƗV PRNRãV NOXVXPV
 )HUUDUL G]LQƝMV DSNOXVD 3DJULH]LH

QƗ &XUYD GL 9LDORQH $VNDUL YDGƯWDLV
DXWRPRELOLVL]VOƯGƝMDXQDSPHWDSƗULV
NǌOHƼXVWƗSLORWVQRJǌWDMƗPWUDXPƗP
JƗMD ERMƗ %LMD PDLMD PƝQHãD GD
WXPV
6DXVD VWDWLVWLND $OEHUWR $VNDUL JƗMD
ERMƗ  JDGX YHFXPƗ XQ QRG]ƯYRMD
WLNDLþHWUDVGLHQDVLOJƗNQHNƗVDYXODLN
YLƼDWƝYV.DWUVQRYLƼLHPELMDL]FƯQƯ
MLV  *UDQG 3UL[ X]YDUDV NRSƗ  
$ELVDYXODLNSLHGDOƯMXãLHVVDFƯNVWƝVDU
DXWRPRELOLNXUDPELMDQXPXUV$EL
JƗMD ERMƗ GDWXPƗ þHWUDV GLHQDV
SƝFLHNƺǌãDQDVQRSLHWQƗVDYƗULMƗV
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$OEHUWR$VNDULL]FƯQƯWLHVDVQELHJXPLDUƯOƯG]PǌVGLHQƗPLUSDOLNXãLƺRWLLHVSDL
GƯJL
$VNDUL LU ELMLV YLVYDLUƗN DSƺXV YDGƯEƗ SƝF NƗUWDV   DL]YDGƯMLV  SHUIHNWDV
VDFƯNVWHVSROHSRVLWLRQYLVLDSƺLYDGƯEƗƗWUƗNDLVDSƺDODLNV YDLUƗNãƗGDV
VDFƯNVWHVLUWLNDL³']LPDP.OƗUNDP
$VNDULL]FƯQƯMLVKDWWULFN SROHSRVLWLRQX]YDUDƗWUƗNDLVDSƺDODLNV YLHQƗVH
]RQƗ0LKDƝOVâǌPDKHUVãƗGXVDVQLHJXPXDWNƗUWRMDJDGƗWDþXWRYLƼã
SDYHLFDVDFƯNVWƝV$VNDUL
$VNDULYLVYDLUƗNX]YDUDVVH]RQƗ MHEQR 0âǌPDKHUDP
QR 
$VNDULYLVYDLUƗNƗWUƗNLHDSƺLVH]RQƗ QR NƗDUƯYLVYDLUƗNƗWUƗNLHDSƺL
SƝFNƗUWDV  
9LƼDX]YDUXSƝFNƗUWDVUHNRUGXQHYLHQDPMRSURMƗPQDYL]GHYLHVDWNƗUWRW

$OEHUWR$VNDULSLUPVJDGD0RQDNR*3
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