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Motul - Pikes Peak International Hill Climb tehniskais partneris

Pikes Peak ir leģendāra kalnā braukšanas sacīkste, ko dēvē par ‘Race in the Clouds’ un tā no-
tiek jau kopš 1916.gada. Ik gadu daļēgi asfaltēto un daļēji grants ceļa posmu ar kopējo kop-
garumu 19,99 km cenšas pievārēt motocikli un automašīnas. Distancē ir 156 pagriezieni 
un dažos no tiem kļūda nozīmē kritienu no klints. Distances finišs atrodas 4267 met-
ru augstumā un tātad ir jāņem vērā arī retinātais gaiss un dzinēja darbības īpatnības. 

Nobuhiro 
Tadžimas 
rekorda 
brauciens 
2011.gada 
jūnijā.

Adrese: Dzelzavas 120 J, Rīga
tālrunis: 29336688
Mājas lapa: www.apemotors.lv
E-Pasts: Aivars.Zeikars@apemotors.lv

APE Motors ir MOTUL eļļu importētājs 
un izplatītājs Latvijā

2011.gada 
sacīksti 
jaudīgākajā 
automobiļu 
klasē ar 
jaunu rekordu 
(9:51.278s) 
uzvarēja 
Nobuhiro 
Tadžima  
(Suzuki SX4 Hill 
Climb), tādejādi 
pārspējot pats 
savu 2007.gada 
rekordu.
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REDAKTORA SLEJA SATURS

2011.gada starptautiskā moto-
ru sporta sezona ir noslēgusies. 
Lai cik tas nebūtu savādi, 
tad šogad tieši Formula 1 
čempions bija tas, kas pielika 
punktu šim gadam ar pēdējo 
posmu Brazīlijā. Pat šķietami 
nebeidzamais NASCAR 
čempionās ar 30-ciktur pos-
miem un izstieptais Pasaules 
rallija čempionāts bija beidzies 
nedēļu iepriekš. Iepsējams 
visiem ir uzkrājies neliels 
nogurums pēc garās sezonas, 

tomēr jau otrajā dienā pēc sacīkstes Brazīlijā tika paziņots par Kimi 
Raikonena atgriešanos Formulā 1 - vēl viens iemesls, lai neaizmirstu 
ilgoties pēc jaunās sezonas.
Neskatoties uz to, ka šogad “Pirelli” riepas un DRS sistēma pacēla 
apdzīšanu skaitu sacīkstēs jaunos statistikas augstumos, kopumā se-
zonu grūti nosaukt par ārkārtīgi aizraujošu, ja salīdzinām ar pērno gadu, 
kad līdz pēdējam posmam 4 pilotiem vēl bija reālas iespējas kļūt par 
čempionu. Tas viss tomēr pierāda, ka vidējais F1 līdzjutējs ir pietieka-
mi zinošs un patur prātā kopējo bildi - kopvērtējumu, kurš šajā sezonā 
kļuva mazsvarīgs jau vasarā.

F1LV E-MAG
Domājot tieši par šo zinošo līdzjutēju, kopā ar kolēģi Juri nolēmām pēc 
2011.gada sezonas sagatavot nelielu pārsteigumu - elektroniskā formāta 
žurnālu par motoru sportu, kur apkopoti nozīmīgāko starptautisko 
čempionātu uzvarētāji un viņu stāsti.
Žurnāls tapis eksperimenta kārtā un, vadoties pēc rezultātiem, lemsim 
par to vai turpināt darbu šajā jomā un, piemēram, pirms gaidāmās sezo-
nas izdot īpašu numuru ar komandu sastāviem, prognozēm, kalendāriem 
un kādu ekskluzīvāku informāciju tieši no notikumu vietas. Tāpēc aicinu 
visus līdzjutējus, kas lasa šo numuru, droši padalīties ar savām domām. 
Visērtāk to varat izdarīt tviterī, rakstot uz @F1LV.

Aldis Putniņš

Sebastiana Fetela sezona  
skaitļos un fotogrāfijās

Kad es beidzot 
tieku pie labas mašīnas, 
diemžēl mans komandas biedrs ir 
Sebastians (Fetels). Džensonam 
(Batonam) ‘Brawn’ komandā 
paveicās - viņam bija Rubenss 
(Barikello).

‘‘ ‘‘

Marks Vēbers

Sebastiana Fetela karjera -  
ceļš līdz Formula 1 virsotnēm

2011.gada F1 sezonas  
apskats pa komandām

WRC čempionāts noslēdzās  
gluži kā iepriekšējie septiņi

MotoGP 800cc ēru noslēdza  
Honda dominante

Simončelli traģēdija satricināja  
visu motoru sporta pasauli

Neparastu karjera reinkarnāciju  
piedzīvojis Romēns Grožāns

2011.gada sezonas attīstība
IndyCar čempionātā

Dens Veldons atstāja neizdzēšamas  
pēdas Pasaules autosportā 

WTCC, IRC, Lemāna, NASCAR, DTM,  
F-Renault un kartings

REDAKCIJA

Redaktors: Aldis Putniņš
Twitter: @F1LV
aldis@f1.lv

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



SEBASTIANA FETELA  SEZONA
Foto: Red Bull/Getty
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Bērnībā viņa elki bija trīs Maikli: Džordans, Džeksons un Šūmahers (pēdējais 
gan latviski būs Mihaels). Sebastians Fetels paškritiski atteicās no karjeras 
mēģinājuma mūzikas biznesā, kā arī basketbolā un pievērsās kartingam.

Autors: Aldis Putniņš 

‘BABY SCHUMI’
Sebastiana kartinga karjera sākās 1995.
gadā un turpinājās astoņus gadus, kuru 
laikā jaunietis kļuva par Vācijas un Ei-
ropas čempionu junioru klasē, kā arī 
uzvarēja prestižās sacīkstes: Monako 
junioru kausā kartingā un ieguva Paris-
Bercy kausu. Interesanti, ka viņš regulāri 
apmeklēja Šūmaheriem piederošo kartin-
ga trasi Kerpenē, kur satika arī savu elku 
Mihaelu Šūmaheru.
Kamēr vācu prese Fetelu sāka dēvēt par 
‘Baby Schumi’, kāda ambicioza austriešu 
kompānija 1998.gadā nolēma atbalstīt viņa 
tālāko karjeru. Tagad Fetels šai kompānijai 
palīdz pārdot miljoniem dzēriena skārdeņu 
ik gadu.

2003.gadā Fetels beidzot uzsāka formulu 
karjeru, sākot ar “Formula BMW ADAC” 
čempionātu Vācijā, kur pirmajā sezonā 
kļuva par vicečempionu un, protams, 
labāko debitantu. Nākamajā sezonā viņš 
neatstāja nevienam nekādas cerības - 18 
uzvaras (20 sacīkstēs), 15 pirmās starta 
pozīcijas un 16 ātrākie apļi sacīkstēs. Par 
šo panākumu vācietis saņēma balvu - tes-
tus ar Formula 1 mašīnu “BMW Williams” 
sastāvā Heresas trasē.
Turpinājums sekoja “F3 Euroseries”, kā 
arī “World series by Renault” čempionātā, 
kura posmā Mizano trasē Fetels pēc 
avārijas gandrīz zaudēja savu pirkstu, 
tomēr jau pēc nedēļas viņš piedalījās “Mas-
ters of F3” sacīkstē Zandvortā un finišēja 
6.vietā.

Foto: Toro Roso, xpb, BMW Motorsport

Kopā ar savu elku (toreiz), draugu un sāncenši (šodien).Fetels kļuva par Eiropas čempionu junioru klasē

2004.gadā F-BMW ADAC Fetels startēja Berlin-
Brandenburg komandā: 387 punkti, 18 uzvaras, 
20 pjedestāli, 14 pole, 13 ātrākie apļi. Tas viss 

20 sacīkstēs!

Formula 1



DEBIJA UN SADURSME
2007.gadā Fetels uzsāka pildīt testu 
un rezerves pilota pienākumus “BMW 
Williams” sastāvā, piedaloties arī piek-
tdienas treniņos. Paralēli viņš centās 
apvienot startus “F3 EuroSeries”, tomēr 
nepiedalījās visos posmos un zaudēja 
titulu par 11 punktiem jaunajam skotu 
braucējam Polam di Restam. Tomēr 
tā vietā viņš tika atalgots ar debiju F1 
Indianapolisas posmā ASV pēc tam, 
kad Kanādas GP smagi avarēja Rob-
erts Kubica. Fetels savu iespēju izman-
toja lieliski - kvalificējoties 7.vietā (2 vi-
etas aiz komandas biedra Haidfelda) un 
finišējot arī 7.vietā. Tādejādi tapa vēl 
viens rekords - F1 
čempionāta punkti 
izcīnīti 19 gadu un 
349 dienu vecumā 
- iepriekš Džensons 
Batons bija rekorda 
turētājs (20 gadi un 
67 dienu vecumā 
6.vieta Brazīlijas GP 
2000.gadā).
Kamēr Kubica 
atgriezās savā BMW 
kokpitā, Sebastians 
Fetels tika izsaukts uz “Red Bull”, kurai 
bija pirmā roka uz vācieti un kura atrada 
vietu viņam “Toro Rosso” komandā, no 
kuras tika izmests Skots Spīds. 
Sākums “Toro Rosso” gan draudēja kļūt 
par izgāšanos - lietus sacīkstē Japānā 
drošības mašīnas laikā viņš izraisīja sa-
dursmi ar savu nākamo 
komandas biedru Marku 
Vēberu. Austrālietis 
neslēpa sašutumu: 

“Tā jau ir ar bērniem. Vienu brīdi viņi ir 
lielisksi, bet tad viņi visu sad**š.” Tiesneši 
piešķīra 10 starta pozīciju sodu uz nākamo 
posmu Ķīnā, tomēr pēc tam, kad YouTube 
parādījās līdzjutēja video ar incidentu, 
atklājās, ka incidentā vaina jāuzņemas Lu-
isam Hamiltonam un FIA sodu atcēla.

TORO ROSSO TRIUMFS
2008.gadā Fetelam “Toro Rosso” pievienojās 
Sebastians Burdē - četrkārtējais “Champ-
Car” čempions. Fetels pilnībā iznīcināja 
Burdē cerības beidzot pierādīt sevi Formulā 
1 - vācietis dominēja kvalifikācijā, sacīkstēs 
un visā pārējā.
Sezona tika iesākta pieticīgi, tomēr uz ru-

dens pusi parādījās regulāri finiši 
punktos, taču Moncas triumfu 
nebija gaidījis neviens. Fetels 
ar “Toro Rosso STR3” šasiju, 
kas bija nedaudz nomaskēta 
“Red Bull RB4” tikai ar Fer-
rari” jaudīgo dzinēju, izcīnīja 
pole ātrajā un pielijušajā trasē, 
bet sacīkstē saglabāja vēsu prātu 
un izcīnīja sensacionālu uzva-
ru, kuru novērtēja arī vietējie 
tifozi, salīdzinot viņu ar pašu 
Šūmaheru.

“Pielīdzināt mani Mihaelam Šūmaheram 
ir smieklīgi,” paziņoja pats Fetels, kurš 
tādejādi kļuva par jaunāko uzvarētāju F1 
vēsturē. “Normālos apstākļos mums būtu 
ļoti grūti atkārtot šo panākumu.”
Nākamajā sezonā beidzot sekoja 

“Tā jau ir ar 
bērniem. Vienu 

brīdi viņi ir 
lielisksi, bet tad 
viņi visu sad**š.”

Marks Vēbers

pievienošanās “Red Bull” komandai, kur 
viņu jau gaidīja Marks Vēbers, tomēr 
pieredzējušam austrālietim nācās atzīt, ka 
‘bērns’ ir izaudzis uz spēj izgriezt pogas arī 
viņam. Pats Sebs atpakaļ vairs neskatījās 
- 2009.gadā viņš zaudēja tikai Džensonam 
Batonam un “Brawn GP”, bet turpmākajos 
divos gados palika nepārspēts, savai Mon-
cas uzvarai pieskaitot vēl 20 panākumus.
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VAI ZINĀJI, KA...
Fetela Formula 1 oficiālajā karjerā 
bija pagājušas tikai 9 sekundes, kad 
viņš saņēma pirmo sodu - par ātruma 
pārsniegšanu boksu celiņā 2007.gada Tur-
cijas GP treniņos vācietis tika sodīts ar 
$1000.

“Red Bull” enerģētisko dzērienu 
kompānija savu pirmo skārdeni Eiropā 
pārdeva 1987.gadā - gadā, kad piedzima 
nākamais kompānijas čempions Formulā 1 
Sebastians Fetels.

Fetels savas “Red Bull“ formulas dēvēja 
meiteņu vārdos: Julie (2008), Kate, Kate’s 
Dirty Sister (2009), Luscious Liz, Randy 
Mandy (2010) un Kinky Kylie (2011).

Fetelam pieder “Top Gear” programmas 
rekords “Star in Reasonably-Priced Car” 
kategorijā (1:44.00s), kur viņš pārspēja 
iepriekšējos rekordistus Rubensu Barikel-
lo un Stigu jeb Benu Kolinsu.

Fetela ķiveru piegādātājs ir “Arai” 
kompānija, kas pēc kārtas vācieša uzvaras 
2011.gada sezonā gatavo jaunu ķiveri ar 
citu krāsojumu.

Pirmās uguskrustības notiks BMW Williams sastāvā Uzvara Moncā ar Toro Rosso pavēra durvis uz augstāko līgu’

Formula 1



Sezona bez intrigas?
Sacīkstes šajā sezonā kopumā bija 
aizraujošākas nekā pērn, tomēr 
par kopvērtējumu mēs pārstājām 
uztraukties jau septembrī. Kā tad 
šogad veicās katrai no 12 Formula 
1 komandām, kas bija to panākumu 
vai neveiksmju priekšnoteikumi 
un kā sadzīvoja komandas biedri?

Autors: Aldis Putniņš 

Foto: Toro Roso/Getty, Virgin Racing, Williams LAT, Red Bull/Getty, 
Mercedes GP, McLaren, Ferrari Spa, Force India, MotionCompany, Lotus 
Team, Sauber Motorsport AG, Lotus Renault GP

Formula 1

RED BULL. Dominējošā komanda 2011.
gada sezonā - gandrīz jebkurš statistikas ier-
aksts būs tam apstiprinājums. Tomēr dziļāka 
tehniskā analīze liecina, ka mašīnas ātruma 
pārsvars šogad pār konkurentiem bijis mazāks 
nekā 2010.gadā, kad vēl visi izmantoja 
“Bridgestone” riepas un “Red Bull” baudīja šo 
riepu gumijas ķīmiskās saķeres priekšrocības, 
kas daudzām komandām palika neatklāts 
noslēpums. 
Ar “Pirelli” riepām visas vienības tika 
nostādītas vienā rindā, taču atkal “Red Bull” 
izrādījās pārāki: Adriana Ņūveja jau iepriekš 
aizsāktie eksperimenti ar elastīgo antispārnu 
un izplūdes gāzu sistēmu, kas pastiprina di-
fozora darbību, beidzot sāka nest dividendes. 
Turklāt “Red Bull” rīcībā bija lieliks izpildītājs 
- Sebastians Fetels, kura sniegums sestdienas 

kvalifikācijā, kad bieži pret loģikas likumiem 
tika uzrādīts ātrākais aplis, ielika drošu pamatu 
uzvarai svētdien.
Fetels pirmais sāka atklāt “Pirelli” riepu 
noslēpumu (viņš vēl ziemassvētku brīvdienās 
2010.gadā apmeklēja “Pirelli” atvērto durvju 
dienu un iepazinās riepu ražotāja iestrādēm) 
un virtuozi pārvalīja “Red Bull” jūtīgo 
sajūga sistēmu, tādejādi viņš spēja aizvadīt 
nevainojamus starta manevrus un no pole 
izvirzīties vadībā. Tālākais jau bija iemaņu, 
koncentrēšanās un pacietības jautājums. Tikmēr 
Marks Vēbers visvairāk mocījās tieši ar riepām 
un sajūgu un tas padarīja viņu par sliktāko se-
zonas startēju F1, turklāt kompromitējot viņa 
izredzes uz labu rezultātu sacīkstes finišā, jo 
reti izdevās ar labu stratēģiju sasmelt to ūdeni, 
kas bija izliets startā.

McLaren.  Pēdējie ziemas testi pirms se-
zonas beidzās ar nepatīkamu pārsteigumu 
“McLaren” komandai - apļa laiki liecināja, ka 
galvenie konkurenti ir ap sekundi priekšā un 
uz uzvarām vai pjedestāliem sezonas sākumā 
nav ko cerēt. Tomēr Martins Vitmāršs pieņēma 
drosmīgu un riskantu soli - 3 nedēļu laikā līdz 
pirmajam posmam Austrālijā atteikties no ilgi 
auklētās un sarežģītās ‘astoņkāja’ izplūdes 
gāzu cauruļu sistēmas un Melburnā startēt 
ar neizmēģinātu, bet krietni konservatīvāku 
risinājumu. Par brīnumu tas nostrādāja, tomēr 
dārgais laiks bija zaudēts un visu sezonu nācās 
būt iedzinējos tehniskās attīstības sacīkstē.
Noteikti nepalīdzēja arī Luisa Hamiltona 
problēmas personīgajā dzīvē un atiecībās ar 
britu tabloīdiem. Daudzās sadursmes trasē 

un nesavaldību var skaidrot ar psiholoģikām 
problēmām, jo kā pilots Hamiltons nav kļuvis 
vājāks ne pat gramu un uzvara Abū Dabī lai ir 
tam pierādījums. 
Jo smagāk (reizēm iedomātu) problēmu purvā 
grima Hamiltons, jo vairāk boksu otrā stūrī 
staroja Džensons Batons, kurš ar savu sniegu-
mu pierādīja, ka nav jābūt ātrākajam katru rei-
zi, kad kāpj kokpitā - tā vietā situācijai jāpieiet 
inteliģenti un jāmāk pareizi izmantot savas un 
savas mašīnas stiprās puses. Arī personīgajā 
dzīvē Batonam bija radīti ideāli apstākļi: 
draudzene Džesika Mičibata, tēvs Džons Ba-
tons kā arī Džensona menedžeris boksos bija 
radījuši šo ‘mājīgo burbuli’ (© Hamiltons), kur 
Batons varēja atgūt savu karmu pēc problēmām 
trasē.

“Red Bull“ piloti trasē reti bija redzmi kopā: 
kamēr Fetels jau startā izvirzījās vadībā un 

atviegloja sev uzdevumu, Vēbers ieguva sliktākā 
startētāja slavu 2011.gada sezonā.

Kamēr Hamiltons joprojām bija ātrāks 
kvalifikācijā, Batons inteliģentāk izmantoja 

mainīgo situāciju un apstākļus trasē.

“Red Bull“ bija labākā visos rādītājos - pat pēc 
zaudētā laika boksu apmeklējumos



Ferrari. Fernando Alonso un “Ferrari” 2010.
gadu noslēdza ar rūgtu garšu mutē, jo pirms 
pēdējā posma Abū Dabī viss liecināja, ka 
spānis ar pirmo mēģinājumu kļūs par čempionu 
Maranello komandā. Papildus psiholoģiskajam 
triecienam, no kura temperamentīgajiem 
itāļiem nebija nemaz tik viegli atgūties, nāca 
ziņas par to, ka uzlabojuma rezultātā koman-
das aerodinamiskais tunelis uzrāda datus, kas 
neatbilst trasē iegūtajiem datiem. Kamēr no-
tika tuneļa kalibrēšana, tika atrasts grēkāzis 
tehniskā direktora Alonso Kostas personā 
un kamēr parādījās jaunie aerodinamisk-
ie uzlabojumi, konkurenti jau bija gabalā. 
Vienīgā “Ferrari” uzvara tika gūta Silverstonā, 
kur uz vienu posmu FIA aizliedza izplūdes 

gāzu izmantošanu aerodinamiskā efekta 
pastiprināsanai un tādejādi atņēma trumpjus 
“Ferrari” konkurentiem.
Komandas izteikts līderis visas sezonas garumā 
bija Fernando Alonso, kamēr Felipe Masa vien-
os vārtos zaudēja kvalifikāciju cīņā un tā arī ne 
reizi nekāpa uz goda pjedestāla, laupot “Fer-
rari” iespēju pacīnīties ar “McLaren” par otro 
vietu Konstrukotru Kausā. Iepriekšējā sezonā 
Masa izcīnīja 57% no Alonso punktu apjoma, 
bet šogad tikai 44%. Kamēr Masa par savu 
lielāko problēmu nosauca “Pirelli” riepas un 
sava pilotēšanas stila pielāgošanu tām, Alonso 
ļoti bieži pat ar lēnāku mašīnu spēja veiksmīgi 
uzspiest cīņu “McLaren” vienībai un arī “Red 
Bull” otrajam pilotam Markam Vēberam.

Mercedes. Vēl pēdējos ziemas testos 
Barselonā “Mercedes” uzrādīja labākos apļa 
laikus, tomēr ierodoties Austrālijā un vēlāk 
Malaizijā sekoja nepatīkams pārsteigums - 
visaptverošas problēmas ar dzesēšanas sistēmu 
likta izvedot daudz papildus atveres virsbūvē 
un gaisa savācējus, kas, protams, komprimitēja 
aerodinamikas efektivitāti. Līdz ar to labākie 
rezultāti no “Mercedes” bija gaidāmi auks-
tos laika apstākļos, kādi bija Ķīnā - sezonas 
trešajā posmā, kad vēl spēcīgāko konkurentu 
pirmie sezonas tehniskie uzlabojumi nebija 
debitējuši. Tomēr Šanhajā “Mercedes” palaida 
garām iespēju izcīnīt uzvaru, jo pārrēķinājās 

ar degvielas patēriņu Niko Rosberga formulai 
un vairāk sezonas gaitā tik labas izdevības un 
apstākļu sakritības vairs nebija.
Mihaels Šūmahers un Niko Rosbergs visas se-
zonas garumā ļoti līdzīgi vāca punktus un se-
zonu arī noslēdza attiecīgi astotajā un septītajā 
pozīcijā, kas varētu liecināt, ka Šūmahers ir 
uzlabojis savu sniegumu otrajā atgriešanās 
gadā. Arī Niko Rosbergs pagarināja savu 
līgumu ar “Mercedes” un 2012.gadā sagaida 
lielu soli uz priekšu no komandas, kas atzi-
nusi kļūdu ar īso šasijas garenbāzi un nolīgusi 
ievērojamu pastiprinājumu savā tehniskajā 
sastāvā - Aldo Kosta un Džeofs Villiss.

“Ferrari” prezidents Luka di Montidzemolo 
komandai iedeva 5 balles no 10 par 2011.gada 
sezonu, bet Masam ieteica pietuvoties Alonso 

snieguma līmenim.

Rosbergs joprojām bija priekšā Šūmaheram, 
tomēr septiņkārtējais čempions bija krietni 

pamanāmāks nekā pērn, jo īpaši sacīkstēs slapjā 
trasē vai vēsā laikā.

Renault. “Renault” komanda izvēlējās riskēt 
ar agresīvu izplūdes gāzu sistēmas risinājumu, 
kas nodrošināja divus goda pjedestālus se-
zonas sākumā, kad pārējās komandas ne-
bija ieslēgušas savu attīstības konveijeru. 
Tomēr turpinājumā tieši šis risinājums neļāva 
komandai turpināt progresēt tehniskajā 
jomā, jo kopējais mašīnas stabilitātes un 
piespiedējspēka līmenis ļoti nervozi reaģēja 
uz jebkādām izmaiņām aerodinamikā. Līdz ar 
to iekrātie punkti sezonas sākumā nodrošināja 
piekto vietu kopvērtējumā, lai gan sezonas 

otrajā daļā “Renault” regulāri zaudēja “Force 
India”, “Toro Rosso”, “Sauber” un brīžiem pat 
“Williams” komandām.
Roberta Kubicas aizstājējs Niks Haidfelds 
izrādījās nespēj būt komandas līderis un arī 
uz krievu pilota Vitālija Petrova fona vācieša 
sniegums nebija pārliecinošs. Tā rezultātā 
Haidfeldu nomainīja Bruno Senna un viņa 
brazīliešu sponsori. Situāciju gan tas nemainīja 
- sezonas noslēgums bija nožēlojami vājš un ir 
saprotams arī Petrova emociju vulkāns Krievi-
jas presē, kur viņš asi kritizēja komandu. 

Force India. “Force India” progress no 
pēdējām pāris sezonām, kuru laikā ir baudīts 
tehniskais (cilvēku resursi, zināšanas un 
dzinējs) no “McLaren Mercedes” komandas, 
šogad nedaudz apstājās, lai gan vienība palika 
stabils spēks vidējā ēšelonā. Nav izslēgts, ka 
iespaidu atstāja arī gados jaunā un talantīgā 
tehniskā direkotra Džemsa Kija aiziešana uz 
“Sauber”. Sezonas noslēgumā Vidžajs Malja 
atjaunoja finansiālo stabilitāti, piesaistot vēl 

vienu naudīgu indiešu investoru, bet komanda 
ar finiša spurtu pēdējos posmos pacēlās uz 
6.vietu kopvērtējumā.
Pols di Resta “Force India” sastāvā kļuva par 
sezonas labāko debitantu, kamēr komandas 
biedru Adrianu Zutilu neglāba pat pārsvaru 
puntku ziņā, jo skandāls ar kaušanos krogā 
Ķīnā un nabadzīgās tehniskās zināšanas 
aizēnoja visu pārējo, apdraudot arī vācieša 
palikšanu vienībā 2012.gadā.

“Renault“ formula esot bijusi gatavota Robertam 
Kubicam, bet pilotēja to Petrovs, Haidfelds un 

Senna.

Pols di Resta pārsteidza ar nosvērto raksturu.

Sauber. Divu maz pieredzējušu pilotu 
klātbūtne komanda tomēr zināmā mērā 
atspēlējās Pīteram Zauberam, jo šveiciešu 
komandas tehniskās attīstības temps sezonas 
gaitā nometa apgriezienus un brīžiem koman-
da iedzina sevi stūri, nezinot kurā virzienā do-
ties tālāk. Tieši sezonas izskaņā sekoja finiša 
spurts no “Force India” un “Toro Rosso”, 
kamēr “Sauber” nepalīdzēja pat 2012.gada 
mašīnas uzlabojumu pakete, kas tika izvilkta 
dienas gaismā uz Japānas GP izcīņu.

Kamui Kobajaši turpināja epizodiski priecēt 
skatītājus ar negaidītiem un brīžiem nepama-
totiem apdzīšanas manevriem, tomēr 
nesamazinājās arī nepiespiesto kļūdu procents. 
Tikmēr debitants Serhio Peress, kuram gan bija 
divas reizes mazāk punktu kā Kobajaši, pirmo 
sezonu var ierakstīt savā aktīvā pat neskatoties 
uz smago avāriju Monako GP kvalifikācija, kas 
neļāva viņam piedalīties arī nākamajā posmā 
Kanādā.

Formula 1: Sezona bez intrigas? Formula 1

Kobajaši turpināja priecēt, bet bieži pieļāva 
nepiespiestās kļūdas.



Williams. 2012.gads snieguma un rezultātu 
ziņā bija sliktākais komandas pastāvēšanas 
vēsturē. Tas izsaka visu par noskaņojumu, 
kas valdīja Grūvas fabrikā. FW31 šasijai 
bija revolucionārs risinājums ar ļoti kom-
paktu transimisijas sistēmu un vēl citi 
jauninājumi, taču to pienesumu vienā mirklī 
pārsvītroja problēmas ar mašīnas zemo grīdu, 
kura neturēja slodzi un bija mākslīgi jāceļ 
braukšanas augstums, kas savukārt pilnībā 
izmainīja aerodinamikas kopainu un ne jau 
uz labo pusi. Situāciju neuzlaboja arī tehniskā 
direktora Sema Maikla atlaišana - “Williams” 

vienībā sākās administrācijas bardaks, jo pat 
Rubenss Barikello nesaprata, pie kā viņam 
ir jāgriežas ar saviem ieteikumiem, idejām 
vai problēmām. Tādos apstākļos pilotiem būt 
pamanāmiem nebija viegli, lai gan neviens no 
viņiem atklāti ar seju dubļos neiekrita - pat 
Pastoram Maldonādo ir piedodamas debijas 
sezonas kļūdiņas un ekskursijas ārpus trases. 
Sezonas izskaņā tehniskā attīstība vairs neno-
tika - kamēr pie jaunās šasijas strādāja Maiks 
Kuglans, komandai lielākas rūpes sagādāja 
atbilstoša pilota meklējumi pirms 2012.gada 
sezonas.

Formula 1: Sezona bez intrigas? Formula 1

Toro Rosso. Komanda, kas pārsteidza zie-
mas testos, sezonas sākumā bija pozīcijā, kur 
tai pienācās būt - vidus ešelona beigu daļā 
kopā ar “Sauber” un “Force India”. Tomēr 
vairāk pārsteidza “Toro Rosso” progress sezo-
nas izskaņā, kad Itālijā bāzētā vienība pēkšņi 
atklāja izlplūdes gāzu un difuzora mijiedarbības 
noslēpumu. Sistēmu ieviesa vairums komandu, 
tomēr retā spēja no tās izvilināt maksimumu un 
šeit pastāv uzksats, ka sezonas izskaņā lielais 
brālis “Red Bull” ir pačukstējis “Toro Rosso” 
noslēpumu kā no risinājuma izvilināt maksi-
mumu - tieši šis progress lieti noderēja “Toro 

Rosso” cīņā par septīto vietu Konstruktoru 
kausā un pāris ‘liekiem’ miljoniem.
Tikmēr krietni lielāka uzmanība bija pievērsta 
abiem “Red Bull” programmas pilotiem 
Haimem Algersuari un Sebastianam Buemī, 
kuri sezonu aizvadīja mainīgām sekmēm, 
tomēr ļoti līdzīgi, lai gan šveicieti biežāk 
piemeklēja tehniskas problēmas, kas lika palikt 
zaudētājos kopvērtējumā. Neviens no viņiem 
ar savu sniegumu nebija tik spilgts, lai būtu 
pilnībā drošs par savu vietu komandā, uz kuru 
rindā stāv nākamās programmas zvaigznes 
Daniels Rikiardo un Žans Ēriks Verņē.

Lielākā uzmanība tika pievērsta nevis komandai, 
bet pilotu cīņai par Helmuta Marko atzinību 

Lotus. Lolotās cerības par iespēju 2011.
gadā noķert vidējā ēšelona vājākās komandas 
neattaisnojās - joprojām pārliecinoši citā līgā 
bija Tonija Fernadesa “Lotus”, lai gan tieši zaļās 
mašīnas un vispirms jau Heiki Kovalainens 
izmantoja tuvāko oponentu saminstināšanos. 

Pozīciju izteiksmē progress nebija manāms - 
joprojām bez punktiem, tomēr atstatums līdz 
līderiem ir sadeldēts - ne reizi vien sacīkste tika 
pabeigta vienā aplī ar uzvarētāju. 
Kamēr Jarno Trulli lielāko sezonas daļu mocījās 
ar stūres pastiprinātāja problēmu, kas neļāva 
viņam braukt ar pilnu ātrumu, Heiki Kovalain-
ens pārņēma komandas līdera grožus, uzrādot 
ne tikai labākus rezultātus sacīkstēs, bet vien-
os vārtos pārspējot iepriekš par kvalifikācijas 
meistaru dēvēto Trulli arī sestdienās.

HRT. Pilnīgs autsaiders sezonas sākumā, 
tomēr uz sezonas beigām regulāri bija priekšā 
konkurentiem no “Virgin” un sagādāja sīvāko 
konkurenci “Lotus” cīņā par ļoti kāroto 10.vi-
etu Konstruktoru kausā. Ja ņemam vērā, ka 
nevar prasīt daudz no komandas, kuras for-
mulas tiek pirmo reizi piešķiltas tikai pirmajā 
posmā Austrālijā, tad var teikt, ka “Hispa-
nia” patīkami pārsteidza, neizkrītot no jauno 
vienību ansambļa. Noslēgtie tehniskie līgumi 
uz 2012.gadu un jaunie spāņu īpašnieki dod 
cerības progresam nākamajā sezonā.

Vitantonio Liuci uzņēmās līdera lomu un 
izpelnījās komandas atzīnību - līguma 
pagarināšanu. Tikmēr naudas maisu Narainu 
Kartikejanu sezonas vidū nomainīja “Red 
Bull” protežē Daniels Rikiardo - shēma, kas 
var būt izdevīga abām pusēm: HRT saņem 
naudu un talantīgu pilotu, bet “Red Bull” lētu 
(lētāk nekā uzturēt “Toro Rosso”) iespēju kau-
jas apstākļos norūdīt jaunos pilotus.

Virgin. Eksperiments CFD sistēmu, kas 
nozīmēja aerodinamiskā tuneļa tabu un ilga 
divus gadus, izgāzās - komandas īpašnieku 
pacietība izsīka un “Wirth Research” kopā 
ar Niku Virtu sezonas vidusdaļā tika pateikts 
‘Paldies un uzredzēšanos!’. Sezona līdz ar to 
bija norakstīta, tomēr tas tika darīts ar domu 

par nākamo gadu un visi atlikušie posmi tika 
izmantoti kā testi un gatavošanās 2012.gadam.
Kas attiecas uz pilotiem, tad Timo Gloks 
acīmredzot izpildīja savu vienošanās daļu, 
jo līgums ar viņu tika pagarināts. Ļoti la-
bas atsauksmes no “Virgin” inženieriem 
bija par Žeroma D’Ambrosio atdevi, kas bi-
jis pārsteigums no GP2 viduvējības. Tomēr 
skatītājiem visai obkejtīvu apstākļu dēļ abu 
sniegums palika nepamanīts.

“Williams“ maina tehnisko direktoru, dzinēju 
piegādātāju un vadošo pilotu

“Lotus“ bija labākā no jaunajām, tomēr stress par 
10.vietu kopvērtējumā nepameta visu sezonu

HRT sezonas izskaņā bija sīvākie “Lotus“ 
konkurenti uz 10.vietu kopvērtējumā

“Virgin“ atteicās no futuristiskā CDF projekta un 
2012.gada modelis taps aero tunelī



Lēba ēra turpinās jau 8 
sezonu

Sebastians Lēbs jau sasniedzis visu iespējamo, taču neapstājoties 
turpina priecēt ar jaunām uzvarām WRC pasaules čempionātā. 
Ir noslēgusies vēl viena aizraujoša rallija sezona, bet nākotne 
solās būt vēl interesantāka – Lēba ēnā izaudzis jauns talants – 
Sebastians Ožjē (attēlā).

Autors: Juris Dargēvičs

Foto: eWRC.CZ

Iespaidīgā statistika
Kopumā nevienu vairs nepārsteidz “Cit-
roen” pilota Sebastiana Lēba dominante, 
pie francūža daudzajām uzvarām esam jau 
pieraduši (šogad izcīnītas vēl piecas), bet 
statistika tagad kļuvusi gluži neticama - šajā 
sezonā Sebs ieguva jau astoto titulu, turklāt 
vēl pēc kārtas. Autosporta vēsturē nev-
iens cits tik daudz reižu nav kļuvis par pa-
saules čempionu! Tagad Lēbam pieder visi 
svarīgākie WRC rekordi - visvairāk titulu 
(8), visvairāk uzvaras atsevišķos rallijos (67), 
visvairāk pjedestālu (103), kā arī visvairāk 
uzvaru ātrumposmos (808) un punktu (1281). 
Šajos divos rādītājos Lēbs par līderi kļuva ti-
kai šogad.

Hirvonens zaudē un pievienojas “Citroen”
Miko Hirvonens sezonas pēdējā posmā vēl 
varēja pārspēt Lēbu un pirmo reizi karjerā 
kļūt par pasaules čempionu, taču bojāts mo-
tors lika izstāties, kā rezultātā atkal nācās pa-
likt otrajam. Sezona kopumā “Ford” pilotam 
nebija pārāk izteiksmīga. Izdevās uzvarēt ti-
kai Zviedrijā un Austrālijā, taču Hirvonenu 
paglāba gaužām labā stabilitāte - izstāšanās 
tikai pēdējā posmā un astoņi pjedestāli. Turklāt 
ne reizi soms nefinišēja zemāk par ceturto vie-
tu. Taču šī ir jau trešā reize pēdējo četru sezonu 
laikā, kad Hirvonens palicis otrais un to viņš 
mēģinās mainīt nomainot komandu. Jau 2012. 
gadā Hirvonenu redzēsim kā Sebastiana Lēba 
pārinieku “Citroen” vienībā.

Ožjē uz “Volkswagen”
Burtiski vienlaicīgi ar paziņojumu par Hir-
vonena jauno līgumu kļuva zināms, ka 
“Citroen” nometni pametis jaunais un ļoti 
talantīgais Sebastians Ožjē. Francūzis bija 
pārāk spēcīgs (šogad piecas uzvaras un trešā 
vieta kopvērtējumā), lai sadzīvotu vienā 
komandā ar Lēbu un pievienojies “Volk-
swagen” rūpnīcai, kas WRC debitēs 2013. 
gadā. Nākamsezon visos posmos Ožjē brauks 
ar S2000 klases “Skoda” rallija mašīnu 
un paralēli attīstīs jauno “Volkswagen” 
sacīkšu agregātu. Šogad viņam vēl pietrūka 
stabilitātes, lai līdz beigām noturētos cīņā 
par titulu, taču progress ir straujš un lielie 
panākumi viņam vēl priekšā.

Šogad Lēbs izcīnīja vēl piecas uzvaras Hirvonens atkal paliek otrajā vietā

WRC



“Mini” pārsteidz ar otro vietu Francijā

Pirmo sezonu WRC šogad aizvadīja “Mini” 
rūpnīcas komanda un pamanījās pārsteigt. 
Otrā vieta Francijas rallijā Danija Sordo 
izpildījumā bija pati virsotne, turklāt spānis pat 
cīnījās par uzvaru. Arī trešā vieta Vācijā bija 
ievērības cienīgs notikums, turklāt regulāri 
finiši punktos komandai šķita esam parasts 
notikums. Nav šaubu, ka “Mini” nākotnē spēs 
konkurēt ar “Citroen” un “Ford”. 

Igaunijas jaunais varonis

Ievērības cienīga šī sezona bija visiem igauņu 
līdzjutējiem, jo līdz WRC skatuvei beidzot 
nonāca labākais no mūsu ziemeļu kaimiņu 
jaunajiem pilotiem - Ots Tanaks. 2010. gadā, 
vēl būdams “Pirelli Star Driver” programmas 
dalībnieks, Tanaks izcīnīja ceturto vietu P-
WRC ieskaitē (divas uzvaras), šogad pārcēlās 

uz prestižāko S-WRC ieskaiti un jau cīnījās par 
pirmo vietu (trīs uzvaras), beigās palikdams 
otrajā vietā. 
Tikai 24 gadu vecumā Tanaks ir ticis pie 
līguma ar “Ford” rūpnīcas oficiālajiem part-
neriem “M-Sport”, kas sezonas pēdējā posmā 
Velsā ļāva igaunim startēt ar “Ford Fiesta RS 
WRC” un Tanaks nepievīla, izcīnot sesto vi-
etu. Nākošgad pie WRC mašīnas stūres viņu 
redzēsim jau vairākos posmos. Igaunijai atkal 
ir savs varonis pasaules čempionātā!

WRC pilotu kopvērtējums TOP6

V Pilots Mašīna Punkti

1 S.Lēbs Citroen 222

2 M.Hirvonens Ford 214

3 S.Ožjē Citroen 196

4 JM.Latvala Ford 172

5 P.Solbergs Citroen 110

6 M.Ostbergs Ford 88

Mini nedaudz pietrūka līdz pirmai uzvarai Marko Martinam ir uzradies cienīgs pēctecis - Ots Tanāks

Jordānijas rallija finišā Sebastians Ožjē pārspēja 
“Ford” vienības pārstāvi Jāri-Mati Latvalu par 
0.2 sekundēm un tas ir jauns WRC rekords. 
Iepriekš blīvākais finišs tika reģistrēts 2007. 
gadā Jaunzēlandē, kad Markuss Gronholms par 
0.3 sekundēm apsteidza Sebastianu Lēbu.

Sezonas mirklis

Velsas rallijā Tanāks izcīnīja 6.vietu
WRC vairākkārtējie čempioni

Pilots Tituli Gadi

S.Lēbs 8 2004-2011

T.Makinens 4 1996-1999

J.Kankonens 4 1986-87, 1991, 1993

M.Biasons 2 1988, 1989

K.Sainss 2 1990, 1992

M.Gronholms 2 2000, 2002

WRC



Šī MotoGP sezona ieies vēsturē ar nomācošu vienas 
komandas dominanti, čempionāta lielākās zvaig-
znes bezcerīgo cīņu ar vējdzirnavām un smacējošu 
traģēdiju sezonas noslēgumā. Kas attiecas uz 
pašām sacīkstēm, tad aina nebija tik pesimistiska, 
kā izklausās ievadā - un pēdējā sezonas MotoGP 
sacīkste Valensijā ir tam pierādījums.
Stounera pastaiga 
Keisijs Stouners pērn bija vienīgais, kas spēja 
pabraukt ar neiejāto mustangu “Ducati” - tā 
bija džudo cīņa katra un visu apļu garumā. 
Tāpēc šogad austrālieša sniegums šķiet tik ne-
piespiesti viegls un pārliecinošs - piebraukātais 
un ļoti konkurētspējīgais “Honda” Stounera 
rokās bija nāvējošs ierocis viņa konkurentiem.
Mēs varam spriedelēt par citu scenāriju 
gadījumā, ja Dani Pedrosa nebūtu guvis trau-
mu sezonas sākumā vai ja Horhe Lorenco iz-
mantotu pilnīgi visas savas iespējas kāpt uz 
pjedestāla, tomēr nepamet sajūta, ka tā būtu 
tikai īslaicīga preotšanās nenovēršamajam. 
Stouners šogad nefinišēja 1 posmā, bet pārējos 
bija uz goda pjedestāla, gūstot 10 uzvaras.
“Honda” kompānija vēl krietni pirms pēdējās 
800cc ēras, kuru pati japāņu kompānija sa-
vulaik ‘piespieda’ pieņemt “Dorna” un FIM, 
paziņoja, ka tās uzdevums ir nevis vienkārši 
beidzot izcīnīt titulu, bet dominēt. Savu 
solījumu “Honda” izpildīja - regulāri pirmā 
starta rinda bija ‘rezervēta’ Stouneram, Pe-
drosam un Doviciozo vai Simončelli un ti-
kai “Yamaha” atsevišķās trasēs spēja izjaukt 
“Honda” bosa Šuhei Nakamoto svētkus.

Stouners tikai otrajā sezonas posmā Heresā ne-
tika līdz finišam, bet pārējos kāpā uz pjedestāla: 

10 uzvaras, 1 otrā vieta un 5 trešās pozīcijas.

Keisijs Stouners dzimis Austrālijas pilsētā ar 
interesantu aborigēnu nosaukumu Kurri Kurri 
1985.gada 16.oktorbī. Jau 4 gadu vecumā viņš 
piedalījās pirmajā sacensībās uz 2 riteņiem, 

bet deviņu gadu 
vecumā izcīnīja 
pirmo uzvaru 
A u s t r ā l i j a s 
spīdveja paveida 
sacensībās.
Reiz 12 gadu 
vecumā sacīkšu 
nedēļas nogalē 

Keisijs piedalījās 5 dažādās dzinēja kubatūras 
kategorijās un veica paredzētos 7 braucienus 
katrā klasē - tātad kopā viņa sacīkšu nedēļas 
nogalē bija 35 sacīkstes. 32 no tām viņš 
uzvarēja un izcīnīja titulus visās 5 kategorijās.
Jau 14 gadu vecumā Stouners ieradās Eiropā, 
lai Anglijā 
un Spānijā 
turpinātu karje-
ru nacionālajos 
čempionā tos 
125cc un 
250cc klasēs. 
Stounera de-
biju Pasaules čempionātā nodrošināja Lučio 
Čekinello (LCR Honda komandas boss), kura 
komandā austrālietis startēja gan 125cc, gan 
vēlāk 250cc kategorijās. Viņa labākais sas-
niegums bija 2.vieta kopvērtējumā 250cc 
klasē 2005.gadā, kas par čempionu kļuva viņa 
nākamais komandas biedrs Dani Pedrosa.

MotoGP Stouners debitēja 2006.gadā un atkal 
LCR komandas sastāvā, kur pierādīja savu 
ātrumu, taču arī nestabilitāti. Neskatoties 
uz to sekoja “Ducati” fabrikas piedāvājums 
2007.gadā startēt ar jauno “Desmosedici 
GP7”, kurš atnesa pirmo titulu austrālietim. 
Turpmākajās sezonās Stouners mainīgiem 
panākumiem turpināja startēt “Ducati”, tomēr 
pastāvīgi viņš guva uzvaras bija titula preten-
dents, kamēr citi braucēji uz itāļu motocikla 
nejutās komfortabli. 2010.gada izskaņā tika 
paziņots par Stounera pāreju uz “Repsol Hon-
da” komandu.

Keisijs
Stouners

Honda noslēdz 
800cc ēru Autors: Aldis Putniņš 

Foto:  MotoGP
 Repsol Honda 
 Ducati
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Rosi vājākā sezona
Galvas sāpes visas sezonas garumā - tā īsumā 
var raksturot Valentīno Rosi cīņu ar “Ducati” 
motociklu, kurš izrādījās ietiepīgāks par ēzeli 
un problēma ar priekšējā riteņa saķeri nebija 
atrisināma visas sezonas garumā. Lai arī kādus 
regulējumus un izmaiņas lika lieta Rosi ar 
Berdžesu, risinājums netika atrasts. Turklāt 
pat vairākas jaunas “Desmosedici” rāmja un 
priekšējās dakšas versijas nedeva drastiskus 
uzlabojumus.
Rosi ne mirkli nejutās pārliecināts uz šī 
motocikla un šādos apstākļos cerēt uz 
konkurētspējīgu rezultātu ir naivi, tomēr ja arī 
kāds spēs šo “Ducati” ēzeli padarīt par uzvarēt 
spējīgu ērzeli, tad Rosi un Bērdžesa ‘dream 
team’ ir pirmā, kas nāk prātā.

Simončelli traģēdija
Posmu pēc posma un sacīksti pēc sacīkstēs 
mēs vērojam MotoGP braucējus, kas šķietami 
pārcilvēciskām pūlēm un spītējot fizikas li-
kumiem kailām rokām novalda šos jaudīgos 
un mežonīgos motociklus. Pat pēc kritieni-
em, kūleņiem un lidojumiem viņi pieceļas 
un dodas pēc nākamā motocikla. Viņi šķiet 
gandrīz neievainojami, taču tā nav un Marko 
Simončelli traģēdija tam ir vēl viens (iespējams 
nevajadzīgs) pierādījums.
Drošības standarti ir auguši arī motošosejā, 
kur braucēju nesargā monokoks, virsbūve vai 
HANS sistēma. Tomēr pēdējos divos gados 
mums ir divi nāves gadījumi pēc gandrīz iden-
tiskiem negadījumiem, pret kuriem pagaidām 
nav izdomāti pretlīdzekļi. Gan pērn Moto2 
sacīkstē Šoja Tomizava, gan šogad Malaizijā 
Marko Simončelli pēc sava kritiena palika uz 
trases ideālās trajektorijas grūti pārredzamā 
līkumā un par nelaimi sekotāji bija ļoti tuvu un 
daudz. 
Nemānisim sevi - neesam pasargāti 
no šādiem negadījumiem arī turpmāk, 
taču šī traģēdija tikai saliedēja Mo-
toGP kopienu un līdzjutējus pārvarēt 
jebkādas grūtības, kas varētu būt di-
enas kārtībā pirms 2012.gada sezonas.

Kas sagaida 2012.gadā?
Uzreiz pēc noslēdzošā posma Valensijā 
sākās testi visām trim klasēm pirms 
2012.gada sezonas. Pirmo reizi trasē devās arī 
vairāki jaunās Moto3 kategorijas, kas nomainīs 
125cc klasi, motocikli. Nākamajā sezonā ar 
mazākajiem motocikliem, kuru dzinēju apjoms 
būs 250cc, solās būt ne mazāk aizraujoša, kā 
Moto2 klasē.
Pārsteigumi arī Moto2 klasē - sezonas 
pārsteigums Marks Markess paliek uz 2012.
gadu, bet viņam pievienosies divi titula 
sāncenši no 125cc klases - Nikolas Terols un 
Johans Zarko. Savukārt Moto2 čempions do-
das soli tālāk un pievienosies MotoGP, kur 
pārstāvēs “LCR Honda” komandu.
Valensijas testos tika izmēģināti ne tikai jaunie 
fabriku litra apjoma dzinēju prototipi, bet arī 
vairāki CRT (Claiming Rule Team) apakšklases 
modeļi: trīs no pieciem bija ar BMW dzinēju, 
viens ar “Kawasaki” un viens ar spāņu “Inmo-
tec” motoru. Pagaidām deficīts līdz ātrakajiem 

Suzuki aiziet
Novilcinājuši savu lēmumu līdz pēdējam, 
japāņu kompānija ignorēja “Dorna” no-
sprausto termiņu, tādejādi apliecinot nespēju 
turpināt MotoGP projektu. 
“Suzuki” pasaules čempionātā ienāca 1959.
gadā ar debiju Menas salas TT, bet 1962.
gadā (iegūstot MZ tehnoloģijas noslēpumus) 
izcīnīja tittula 50cc klasē. Spilgtākie 
panākumi gan saistās ar divtaktu tehnoloģijas 
ieviešanu 500cc klasē. “Suzuki” dominēja no 
1976. līdz 1982.gadam, kad izcīnīja ne tikai 
4 titulus, bet arī apgādāja ar motocikliem 
99% no privātajām komandām. 
Šobrīd “Suzuki” cer atgriezties MotoGP 
klasē 2014.gadā ar jau pilnībā attīstītu un 
konkurētspējīgu 1000cc i4 (in-line) dzinēju.

Pēdējā Suzuki uzvara MotoGP: 2007.gadā lietus 
sacīkstē Lemānā uzvarēja austrālietis Kriss 

Vermjulens.

fabriku motocikliem ir 4 sekundes aplī, tomēr 
jāņem vērā, ka šasijas (četras BQR un viena 
“Suter”) vēl ir attīstības sākumposmā un arī 
pilotēja šos motociklus salīdzinoši iesācēji. 
Tātad ir cerība, ka 2012.gadā būs netikai 
vairāk motocikli, bet arī sīvāka cīņa peletona 
vidusdaļā, kur privātajaām komandām uz 
papēžiem kāps CRT vienības.
Kas attiecas uz 2012.gada favorītiem, tad tie 
būs iepriekšējie: “Repsol Honda” un “Yama-
ha”. Ja “Ducati” izdosies izvērst revolūciju 
ar jauno alumīnija rāmi un 1000cc dzinēju, 
tad šai kompānijai noteikti jāpieskaita arī 
Valentīno Rosi. Galu galā kompānija solās būt 
pat ļoti solīda, lai gan paies laiks, kamēr vairs 
nejutīsim Marko Simončelli atstāto tukšumu.

Testos Valensijā darbībā Moto2: Entonijs Vests 
(priekšplānā) ar MZ un Johans Zarko ar JiR

‘SuperSic‘ atstāto tukšumu 
izjutīsim vēl ilgi

Rosi zaudēja cīņā ar 
nekontrolējamo “Ducati“ 
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SuperSic karjera
Simončelli savu ceļu augšup sāka no pašiem 
Itālijas motošosejas pamatiem - minimo-
to čempionāta, kur pirmo reizi satika savu 
sāncensi Andrea Doviciozo, ar kuru tad arī no-
tika sīvākās cīņas ceļā uz diviem tituliem mini-
moto kategorijā.
Jau no paša sākuma Simončelli un Dovici-
ozo ātruma ziņā bija līdzvērtīgi, tomēr krasi 
atšķirās abu stils un temperaments, kas ‘Super-
Sic’ gadījumā bija krietni pamanāmāks.
Pēc minimoto sekoja loģiska pāreja uz 125cm³ 
- Eiropas čempiona tituls un debija Pasaules 
čempionātā, tomēr tikai ar pārsēšanos uz 
250cm³ motocikliem Smončelli atkal sāka 
demonstrēt lieliskus rezultātus - tas lielā mērā 
saistīts ar viņa pēc motošosejas standartiem 
milzīgo augumu un nepieciešamo dzinēja 
jaudu, lai to kompensētu.
Savu pirmo uzvaru 250cm³ kasē Simončelli 
guva tikai 2008.gadā, tomēr izdarīja to savā 
stilā - Mudžello trases taisnē pāris simts metrus 
pirms finiša izprovocējot sadursmi ar savu 
sāncensi Hektoru Barberu. MotoGP vadība 
aprobežojās ar brīdinājumu, bet Simončelli 
tajā sezonā ar “Gilera” zīmolu (“Aprilia” mo-
tociklu) izcīnīja vēl piecas uzvaras un kļuva 
par čempionu.

Carlo Gresini” komandu un pirmā sezona bija 
smags mācību process. Tikai sezonas beigās 
Marko sāka pretendēt uz goda pjedestālu un 
pirmspēdējā posmā Portugālē gandrīz to arī 
izcīnīja - par 0.059s uz finiša līnijas viņu ap-
steidza mūžīgais sāncensis Andrea Doviciozo, 
kurš tobrīd bija jau “Honda” fabrikas koman-
das sastāvā.

Tomēr tikai 2011.gada sezonā, kad viņam 
tika nodrošināts “Honda” fabrikas atbalsts, 
Simončelli sāka regulāri iejaukties cīņā par 
pirmo starta rindu un goda pjedestāliem. Kā 
vienmēr neiztika arī bez skandāliem - sa-
dursme Lemānā ar Dani Pedrosu daudzus 
kolēģus nostādīja pret itālieti un pat tuvam 
draugam Valentīno Rosi trūka vārdu, lai at-
taisnotu Simončelli. Taču Simončelli labākā 
atbilde bija rezultāti - regulāri starti no pirmās 
starta rindas un divi pjedestāli lika apklust viņa 
kritiķiem.
Pirms sezonas beigām Simončelli izcīnīja vēl 
vienu ļoti svarīgu uzvaru cīņā ar seno sāncensi 
Doviciozo, kurš tika atskaitīts no “Honda” 
fabrikas komandas, bet kompānijas atbalsts 
“Gresini” vienībā nodrošināts tieši Simončelli, 
kurā japāņi saskatīja lielāku potenciālu, kas 
diemžēl tā arī paliks neatklāts.

Švancs un Simončelli
Pēdējā sezonas posmā Valensijā notika 
vērienīgs piemiņas pasākums bojā gājušam 
Simončelli - trasē devās visu klašu visi mo-
tocikli un veica goda apli. Marko Simončelli 
motociklu ar 58.numuru pilotēja 1993.gada 
čempions Kevins Švancs.
Ja neskaita, ka arī Švancs bija vislabāk 
pazīstams pēc sava ļoti agresīvā pilotēšanas 
stila, tad bijušo un topošo čempionu saistīja 
arī ciešas draudzības saites. Savā veltījumā 

Viņam bija 24 gadi un 
uz viņa bērēm ieradās 

30’000 sērotāju. Viņš bija 
iekarojis līdzjutēju sirdis 
ne tikai ar panākumiem, 
bet ar harizmu, cīnītāja 

temperamentu un 
labsirdīgu smaidu.

CiaoMarco!

Autors: Aldis Putniņš 
Foto: MotoGP.com

Nākamajā sezonā kolorītais itālietis pa-
lika trešais kopvērtējumā, tomēr krietni 
pamanāmāka bija viņa paciemošanās WSBK 
čempionātā (pēc “Aprilia” uzaicinājuma) 
Imolas posmā: ‘SuperSic’ uzreiz bija 
konkurētspējīgs, lai gan nepazina Super-
bike motociklus. Ceļā uz pārsteidzošu goda 
pjedestālu Simončelli iedragāja “Aprilia” 
galvenās zvaigznes Maksa Bjadži pašcieņu.
MotoGP Simončelli ienāca 2010.gadā ar “San 

Hektors Barbera līdz finišam Mudžello netika

bojā gājušam draugam Kevins Švancs atklāj 
vairākas deteļas, kas lieliski raksturo itālieti kā 
cilvēku un sportistu.
“Pirmo reizi Marko es satiku 2003.gadā 
Barselonā, kas bija sācis startēt Grand Prix 
sacīkstēs,” atceras Švancs. “Viņš bija kopā ar 
Velentīno. Es jautāju: kas ir tas puika - viņš 
ir pārāk liels, viņš nekad nekļūs par izcilu 
braucēju. Tomēr Valentīno man atbildēja: Nē, 
viņš tiešām ir ātrs un kļūs izcils. Protams, 
Valentīno bija taisnība.”
“Pirms pāris gadiem es piedalījos Valentīno 
labdarības pasākumā - motokrosa sacīkstē,” 
atceras Švancs. “Arī Simončelli tur bija un uz-
reiz varēja redzēt, ka viņam nav lielas pieredz-
es ar motokrosa motociklu. Es arī neesmu Su-
perkrosa braucējs, tomēr esmu daudz trenējies 
un piedalījies motokrosa sacīkstēs. Es viņam 
daudz stāstīju un mācīju pirmajā treniņā un 
viņš klausījās ar vaļā muti. Kad pienāca laiks 
sacīkstēm, viņš izzuda manam skatienam tālu 
priekšā. Viņš bija kā sūklis, kas uzsūca visu 
informāciju un spēja uzreiz to likt lietā. Marko 
vienmēr bija gatavs mācīties, kad runāja 
pieredzējuši braucēji, viņš klusēja un klausījās, 
mācījās.”
“Motošosejas čempionātā katrā no klasēm bija 
pa vienam izcilam braucējam, kas nekad nepa-
zuda pūlī: Maveriks Vinjales (125cm³), Marks 
Markess (Moto2) un Marko Simončelli,” 
turpināja amerikānis, kurš bija biežs viesis 
arī Simončelli mājās. “Lai cik daudz kļūdas 
pieļāva Marko un lai cik motociklus sasita, 
viņam vienmēr bija kaut kas labs sakāms un 
smaids nekad nepameta viņa seju.”

2011.gads Brno - pēc finiša 3.vietā

Divi sliktie puiši: Simončeli un Švancs
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GP2Romēns Grožāns
iznāk saulītē
Visi iepriekšējie 
GP2 čempioni 
un vicečempioni 
(izņemot vienu), savu 
karjeru ir turpinājuši 
Formulā 1. Romēna 
Grožāna pārliecinošā 
sezona GP2 iespējams 
ir brīvbiļete uz 
atgriešanos F1.
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Fetels=Grožāns
Otro sezonu pēc kārtas For-

mula 1 ‘sagatavošanas klasē’ 
GP2 čempionātā dominē sēriju 
veterāns. Pērn tas bija Pas-
tors Maldonādo, kurš ar ceturto 
mēģinājumu tika pie titula, bet 
šogad tas ir Romēns Grožāns, 
kurš savam iespaidīgajam 
CV tagad pievienojis arī 
ļoti pārliecinošu GP2 titulu.
Pirms sezonas daudzi prognozēja 

Grožāna un “Ferrari” pilotu 
akadēmijas zvaigznes Žila Bjan-
ki (arī francūzis) dueli sezonas 
garumā, gluži kā tas bija ziemas 
GP2 Asia čempionātā, kur tikai 
ar nelielu veiksmes devu pārāks 
bija Grožāns. Tomēr Bjanki se-
zonas starts bija katastrofāli 
neveiksmīgs un pēc ceturtā Va-
lensijas posma “Lotus ART” 
pilots atradās tikai 14.vietā 
kopvērtējumā. Tostarp Grožāns 
bija ielicis solīdu fundamentu un 
tupmākajos posmos pat no zemām 
starta pozīcijām regulāri finišēja 
uz pjedestāla, kas viņam ļāva jau 
Beļģijā izcīnīt čempiona titulu.
Šajā ziņā GP2 šogad ļoti līdzinās 

Formula 1, kur tikai aiz Sebastiana 
Fetela muguras noris sīva cīņa par 
parejām pozīcijām kopvērtējumā. 
GP2 čempionātā vietas no otrās 
līdz piektai šķīra 5 punkti, kamēr 
Grožāna pārsvars pār tuvāko 
sekotāju Luku Filipi bija 35 punkti.

Ļoti aizraujoša situācija izvērtās 
arī komandu ieskaitē: kamēr 
Grožāns atnesa pirmo titulu 
franču DAMS komanai, konstruk-
toru kausu ieguva pieredzējusī 
“Barwa Addax”, lai gan šīs 
vienības braucēji Šarls Piks un 
Giedo van der Garde nebija 
kopvērtējumā vadošo trijniekā.

Tālāk tikai F1
Visi pieci šajā rakstā pieminētie 

GP2 piloti lielākā vai mazākā mērā 
pretendē uz iekļūšanu Formulā 1 
2012.gadā, lai gan uzreiz skaidrs, 
ka visiem tur vietas nebūs.
Kamēr Romēnam Grožānam aiz 

muguras ir spēcīga organizācija 
(Gravity Sports Management) 
ar plašiem kontaktiem Formulā 

1 un jo īpaši “Lotus Renault 
GP” komandā, holandietim Gie-
do van der Gardem ir nopietni 
sponsori “McGregor” un sievas 
tēva-miljonāra personā. Savukārt 
Žilam Bjanki nākotne saistās 
ar “Ferrari”, kura gan sākotnēji 
var nolēmt jauno francūzi izīrēt 
mazākai komandai – Felipes 
Masas iemītā taciņa “Sauber”. 
Ar Luku Filipi situācija nav tik 
spīdoša un abiem varētu nākties 
pavadīt vēl vismaz gadu GP2, 
kamēr francūzis Šarls Piks pate-
icoties ģimenes naudai ir ticis pie 
līguma ar “Marussia“ komandu.

Grožāns Napaleona maršā 
tuvojas Formulai 1

Sezonas Odziņa
Grožāna ‘hat-trick‘ 

Barselonā
Pēc problēmām ar mašīnas 
atbilstību tehniskajiem noteiku-
miem, Romēns Grožāns uz otro 
sacīksti Barselonā tika nosūtīts 
uz pēdējo starta pozīciju. Tomēr 
sacīkstē francūzis pacelās uz 
devīto vietu, pa ceļam veicot 
vairākas izcilas apdzīšanas. 
Vienā no pagriezieniem DAMS 
pilots veica trīskāršo apdzīšanu 
un komentētājam atlika ti-
kai iesaukties: “O, shut up!”

Sezonas Fiasko
Monako kvalifikācijas 

grautiņš
Monako GP kvalifikācija 
parādīja, ka GP2 tomēr ir ļoti 
daudz braucēju ar mazu pieredzi 
un milzīgām ambīcijām. Pēc 30 
minūšu sesijas, kuras laikā bija 
pārpārēm kļūdu, sadursmes un 
avārijas, tiesneši izteica publisku 
‘fui‘ visiem pilotiem, paziņojot, 
ka viņu uzvedība, meklējot 
brīvāku vietu satiksmē, bija 
“nepieņemama un ļoti bīstama”.



Autors: Aldis PutNiņš Formulā 1 vairs nav Francijas GP izcīņas un vairākus 
gadus arī stabila F1 pilota, kas ir visai unikāli, ja 
atceramies, ka FIA mītne atrodas Parīzē. Tomēr 

tuvākajos gados viss var mainīties, jo F1 tuvojas 
franču ‘jaunais vilnis’.

Francūži tuvojas!

Romēns Grožāns
Viņš ir GP2 čempions un viņam pēc noklusējuma ir 2012.gada 
sezonā jāstartē Formulā 1. Turklāt šogad Grožāns GP2 sērijās 
visus savus oponentus satrieca, lai gan startēja DAMS komandā, 
kurai iepriekš nebija izdevies izcīnīt titulu šajās sērijās.
2009.gadā pirms sezonas man “Renault” F1 komandas 
prezentācijā Parīzē izdevās parunāt ar Grožānu. Tolaik viņš bija 
trešais komandas pilots aiz Fernando Alonso un Nelsona Pikē 
juniora un nemaz nopietni necerēja uz debiju Formulā 1. Viņš 
pats atzina, ka testu aizlieguma apstākļos viņam noderētu jebkāda 
pieredze F1 komandas ietvaros - kaut pasēdēt uz komandtiltiņa 
GP posmu laikā. Liktenis bija lēmis, ka Grožāns tika pie iespējas 
jau sezonas otrajā pusē, pēc Pikē atlaišanas. 
Tomēr tobrīd komanda bija krīzes situācijā (‘Krašgeita’) un nev-
ienam komandā nebija laika auklēties ar debitantu, kurš vienīgi 
varēja priecāties par neatsveramo pieredzi darbā ar divkārtējo pa-
saules čempionu Alonso. Kopumā debija F1 bija smags trieciens 
un šķita, ka vairāk par pabraukāšanos AutoGP (cik daudzi par tādu 
vispār ir dzirdējuši?) čempionātā būs biegu sākums un Šveices 
izcelsmes puisim nāksies atgriezties darbā Ženēvas bankā. Taču 
“Gravity Sports Management”, kuras īpašnieki ir “GenII Capi-
tal” (tagad arī “Renault” komandas 
īpašnieki), reanimēja Grožāna kar-
jeru, turklāt dodot labu motivāciju 
progresēt un atgriezties F1. 
Pagaidām viss rit pēc “Gravity” 
un Grožāna plāna - GP2 Asia tituls 
(otrais) un GP2 tituls jau kabatā, 
turklāt lēnām pilots iegūst stabilitāti, 
kas viņam pietrūka iepriekš. Tagad 
jāmeklē īstā vieta īstajā F1 komandā 
- ļoti iespējams tā atkal būs “Re-
nault”, pardon - “Lotus”, kur gan 
labu kandidātu netrūkst.

Šarls Piks
Vecākais no brāļiem Pikiem un šobrīd pa karjeras kāpnēm ti-
cis nedaudz tālāk, lai gan par spožāko panākumu pagaidām var 
uzskatīt 3.vietu kopvērtējumā F-Renaul 3,5 čempionātā 2009.
gadā un uzvaru GP2 sacīkstē Monako trasē šogad.
Tomēr Šarlam Pikam ir citas ‘stiprās puses’, kas šobrīd viņu liek 
uzskatīt par vienu no reālākajiem kandidātiem uz vietu “Virgin”, 
jeb kā šo komandu sauksim 2012.gadā, “Marussia” vienībā. Brāļi 
Piki ir bāgātas un ietekmīgas franču ģimenes pārstāvji. Piku 
ģimenei pieder “Groupe Charles André” (GCA) konglomerāts, kas 
ir viena no Eiropas lielākajām transporta industrijas kompānijām 
un kura jau vēsturiski ir “Elf” naftas giganta transportēšanas part-
neris.
Tieši sadarbībā ar “Elf” savulaik GCA sāka sponsorēt “Elf For-
mula 3” komandu, kurā startēja tobrīd jaunā franču zvaigzne 
Olivjē Panī. Tagad Piku ģimene ir nolīgusi “Lagardère Unlim-
ited” menedžmenta kompāniju, kas savukārt ir vienujusies ar 
Olivjē Panī, kurš ir Šarla Pika menedžeris. Nenoliedzami Piks var 
mācīties ne tikai no Panī pieredzes, bet arī izmantot viņa plašos 
sakarus Formulā 1.
Pēc šī gada GP2 sacīkstes Monako, kur sprinta braucienā uzvaru 
izcīnīja Šarls Piks, Olivjē Panī bija tuvu asarām - viņš šajā trasē ir 
guvis savu vienīgo augstāko panākumu Formulā 1.

Pēdējā F1 uzvara Francijai: Olivjē Panī (Ligier) Monako GP 
1996.gada 19.maijā

GP2

Foto:  GP2 Series
 Toro Rosso

Rezumējot - Pikam ir nauda un 
sakari, lai gan panākumu un piere-
dzes noderētu nedaudz vairāk pi-
rms debijas F1. Neskatoties uz 
visu, Panī ar Piku bija devušies 
uz Japānas GP, kur notika tikšanās 
ar “Marussia Virgin” komandu. 
Par jauno francūsi esot interese 
arī no citām komandām, kuras 
plāno nākotnē izmantot “Renault” 
dzinējus, jo franču pilota gadījumā 
esot iespējamas  atlaides dzinēju 
piegādei.



Žils Bjanki atšķirībā no Šarla Pika nāk no nebūt ne bagātas 
ģimenes, taču ar dziļām saknēm autosportā - viņa vectēvs Mauro 
ir trīskārtējs pasaules čempions GT kategorijā, bet tēvocis Lusjēns 
(Lucien Bianchi) ir Lemānas 24 stundu uzvarētājs un bijušais F1 
pilots, kas var palepoties ar goda pjedestālu Monako GP.
Arī panākumi zemākajās klasēs Žilam netrūkst - 2007.gadā 
tituls Francijas F-Renault 2.0 čempionātā, kam sekoja uzvara 
Formula Masters prestižajā 
sacīkstē Zolderā un 2009.gadā 
triumfs (8 uzvaras) F3 Euroseries 
čempionātā.
Jau 2007.gadā Bjanki nokļuva 
Nikolā Toda redzeslokā un vēlāk 
arī viņa ART komandā. Jaunais 
francūzis lieliski izmantoja šo 
iespēju un, pateicoties Toda sa-
kariem, kā arī savam sniegu-
mam testos, viņš 2009.gadā 
kļuva par pirmās “Ferrari” jauno 
pilotu akadēmijas uzņemšanas 
klases spožāko studentu. Citi 
akadēmijas dalībnieki palika 
pilnīgā Bjanki ēnā un 2010.gada 
beigās Žils jau tika apstiprināts 
par “Ferrari” rezerves pilotu un 
gatavojās izšķirošajai sezonai 
GP2 Asia un GP2 čempionātos, 
protams Nikolā Toda ART 
komandā. 
Tomēr GP2 Asia tituls izslīdēja 
no rokām, cīņā ar Romēnu 
Grožānu, bet GP2 sezona 2011.
gadā padevās ļoti vāja - jo īpaši 
tās sākums. Neskatoties uz to 
Bjanki plānos neietilpst turpināt 
startēt GP2, kur jau aizvadītas di-
vas pilnas sezonas, un Bjanki ga-
tavojas koncentrēties Formulai 1.
Ja neskaita viņa izredzes kā 
rezerves pilotam sēdēt uz “Fer-
rari” komandtiltiņa, tad niecīgas 
cerības francūsi var saistīt ar 
“Williams”, kur jau priekšā ir 
Nikolā Toda protežē Pastors 
Maldonādo, tomēr divi piloti ar 
mazu pieredzi šajā stadijā Grūvas 
komandai ir bezcerīgs risinājums.

Vēl viens Francijas jaunā viļņa pārstāvis Žans Ēriks Verņē šogad 
kļuva par prestižā Formula Renault 3.5 čempionāta vicečempionu. 
Interesanta sakrītība - pērn šajā čempionātā otrais finišēja Dan-
iels Rikiardo, kurš arī ir “Red Bull” jauno pilotu programmas 
dalībnieks un hierarhijā atrodas tieši virs Verņē.
“Red Bull” paspārnē francūzis nokļuva jau 2007.gadā, kad 
izcīnīja titulu Francijas F-Renault Campus sērijās. Gadu vēlāk 

viņš kļuva par čempionu 
arī Francijas F-Renault 
2.0 kategorijā, bet 2010.
gadā izcīnīja titulu 
britu F3 čempionāta 
‘gaļasmašīnā’.
2011.gada izskaņā Verņē 
jau bija iespēja pāris 
posmos “Toro Rosso” 
sastāvā apostīt gaisu 
arī Formula 1 treniņos 
un Abu Dabi jauno 
braucēju testos pārstāvēt 
“Red Bull” komandu. 
Tomēr viņa lielākais 
trumpis - “Red Bull” 
aizmugure, šobrīd ir arī 
lielākais šķērslis debi-
jai F1, jo enerģētisko 
dzērienu kompānijai uz 
vietu junirotu komandā 
ir pagara rinda: Sebas-
tians Buemī, Haime Al-
gersuari, Daniels Riki-
ardo ir priekšā Verņē un  
viņam jācer, ka kādam 
paslīdēs kāja.
Tomēr pastāv iespēja iet 
to pašu ceļu kā Rikardo 
- ja “Toro Rosso” vieta 
neatradīsies, bet Hel-
muts Marko nolems, ka 
Verņē ir pelnījis iespēju 
F1, tad “Red Bull” 
varētu samaksāt par viņa 
debiju kādā no mazajām 
komandām, kas vienmēr 
gatavas pārdot vi-
etu komandā tam, kas 
vairāk maksā.

Žils Bjanki Žans Ēriks Verņē

GP2: Francūži tuvojas! GP2

Uz GP2 goda pjedestāla Ungārijā Šarls Piks un Romēns Grožāns



Grandiozs plāns pārvēršas traģēdijā
Vēl vasarā IndyCar cerēja sezonas noslēdzošo 
posmu azartspēļu karalistē Lasvegasā pārvērst 
par kaut ko grandiozu. Sacīkstes nosaukumā 
pat tika iekļauta skaļā frāze “pasaules 
čempionāts”, ar domu uz starta redzēt ne tikai 
visus vadošos IndyCar pilotus, bet arī bijušās 
un esošās zvaigznes no citām autosacīkšu 
kategorijām, varbūt pat F1 un WRC. Ja kāds 
no viņiem uzvarētu, balvā saņemtu 5 miljonus 
ASV dolāru, bet nedēļām ritot šķita, ka kaut 
kas īsti neiet tā kā plānots un beigu beigās par 
naudas balvu sacenties apstiprināts tika vien 
Dens Veldons - bijušais IndyCar čempions un 
divkārtējais “Indy 500” uzvarētājs. Anglim 
tika nolikts startēt no beigām, bet uzvaras 
gadījumā izdotos ievērojami palielināt sava 
bankas konta apmērus.
Vai bija prātīgi ļaut tikai 2.4 kilometrus garā, 
taču ļoti ātrā spīdvejā (Indianapolisas ovāls, 
kur startē 33 braucēji ir gandrīz uz pusi garāks) 
startēt 34 mašīnām, vairs nav vērts uzdot. Jau 
12. aplī sadūrās 15 pilotu vadītie spēkrati, 
vairākiem nokļūstot slimnīcā, bet vissmagāk 
ciešot tieši Veldonam. Vēlāk slimnīcā viņš 33 
gadu vecumā mira. Sākotnēji iecerētais fan-
tastiskais šovs pārvērtās par milzīgu traģēdiju 
un nekavējoties tika pārtraukts.

Vecā ēra aiziet ar troksni
Jau nākošgad IndyCar piloti brauks ar 
jaunām, kā solīts, daudz drošākām formulām, 
tomēr neviens neaizmirsīs kā noslēdzās vecā 
ēra. Nevienam tobrīd nelikās svarīgi, ka līdz 
ar Lasvegasas posma atcelšanu otro gadu 
pēc kārtas par čempionu kļuvis skots Dario 
Frankitti, kurš visas sezonas garumā spraigi 
duelējās ar Vilu Paueru no Austrālijas. “Ga-
nassi” un “Penske” komandas visas sezonas 
griezumā izrādījās absolūti ārpus konkurenc-
es, savā starpā sadalot 12 uzvaras no 17 

iespējamajām. Vēl tikai Skots Diksons prata 
izrādīt konkurenci, taču laikus palika aiz borta, 
nenoturoties cīņā līdz finālam Lasvegasā. Uz 
turieni Frankitti devās atrodoties 18 punktus 
priekšā Paueram, taču brīdis, kad bija jākronē 
jaunais IndyCar čempions, diemžēl pārklājās 
ar cīņu biedra nāvi un palika bez ievērības.

Četras sezonas - četri tituli
Dario Frankitti tagad ir pierādījis visu, ko 
iespējams, par IndyCar čempionu kļūstot 
jau ceturto sezonu pēc kārtas - kaut kas tāds 
iepriekš Amerikas formulās izdevies tikai Seb-
stianam Burdē. Taisnības labad gan jāpiebilst, 
ka 2008. gadā Frankitti, tobrīd vēl būdams 
divkārtējs čempions, devās iemēģināt laimi 
NASCAR, tad atgriezās un uzvarēja vēl di-
vreiz.
Taču “Ganassi” pilots savos 38 gados ir izteik-
ts veterāns, Formulā 1 viņu pavisam noteikti 
neieraudzīsim, turklāt jebkura no nākamajām 
sezonām skotam var būt pēdējā. Jau 1997. 
gadā viņš debitēja tolaik vadošajā Amerikas 
formulu čempionātā CART, kur pavadīja sešas 
sezonas un izcīnīja desmit uzvaras, bet 2004. 
gadā uz pilnu slodzi debitēja popularitātes ziņā 
arvien stabilāku pirmo pozīciju ieņemošajā In-
dyCar. Šajā laikā pieplusotas vēl 20 uzvaras, 
četras no tām šogad.

IndyCar šovs 
beidzas ar traģēdiju
Autors: Juris Dargēvičs
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JR Hildebrands savā debijas sezonā bija tuvu 
tam, lai uzvarētu Indy 500. Dažādu sakritību 
un laba snieguma rezultātā nokļuvis sacensību 
vadībā, vēl pēdējā līkumā amerikānis iebrauca 
kā līderis un... ietriecās sienā. Finišā jaunietis 
ieslīdēja jau uz 3 riteņiem un palaida priekšā 
Denu Veldonu. Citās sacīkstēs tamlīdzīgas 
sensācijas 23 gadus vecais Hildebrands 
nespēja atkārtot un beigās palika 14. vietā.

Trīskārtējais “Indy 500” čempions Elio Kas-
tronevess pirmo reizi kopš debijas čempionātā 
šogad neieguva nevienu uzvaru un sezonu 
noslēdza 11. vietā, kas ir viņa sliktākais 
rezultāts līdz šim. “Penske” komandas 
veterānam šogad tikai divi pjedestāla par 
otrajām vietām Edmontonā un Sonomā. Uz 
agrāk izcīnīto 19 uzvaru fona tas tiešām ir vājš 
sniegums.

IndyCar kopvērtējums TOP3

V Pilots Komanda Punkti

1 D.Frankiti Ganassi 573

2 V.Pauers Penske 555

3 S.Diksons Ganassi 518

Frankiti šogad izcīnīja 4 uzvaras un 4.titulu
SEZONAS

NEVEIKSME

SEZONAS
MIRKLIS



ČEMPIONS,
kura vairs nav...

Dens Veldons uz 
visiem laikiem pa-
liks divkārtējs “Indy 
500” uzvarētājs un 
IndyCar čempions. 
Taču viņa vairs nav. 
Šajā stāstā par to, 
kas paveikts līdz 
traģiskajam brīdim.

Autors: Juris Dargēvičs

Veldons savas gaitas autosacīkstēs, pateicoties 
tēva sarūpētajai naudai, sāka jau četru gadu 
vecumā kartingā. Līdz pat 20 gadu vecumam 
ģimene centās “bīdīt” savu atvasi pa karjeras 
kāpnēm, taču nepieciešamais finansējums bija 
kļuvis pārāk liels. Šī iemesla dēļ 1999. gadā 
Veldons devās laimi meklēt ASV.
Pirmās sezonas pavadījis mazajos formulu 
čempionātos, tikai trīs gadu laikā jaunietis 
nokļuva IndyCar. 2002. gadā pāris posmos 
jaunais talants pat kļuva par komandas bie-
dru tobrīd neuzvaramajam Semam Hornišam 
junioram, ieņemot otrā pilota vietu “Panther 
Racing” sastāvā, bet 2003. gadā pievienojās 
“Andretti Green Racing” vienībai, kurā bija 
atbrīvojusies vieta pēc panākumiem bagātā 
Maikla Andretti aiziešanas no aktīvā sporta. 
Jau pirmajā sezonā tobrīd vēl mazpazīstamais 
anglis ieguva gada labākā debitanta nosauku-
mu.
Karjera turpināja strauji attīstīties - nākamajā 
sezonā sekoja pirmā uzvara Motegi spīdvejā 
Japānā, bet gada noslēgumā Veldona kontā jau 
bija trīs uzvaras un otrā vieta kopvērtējumā. 
Ātrāks par viņu bija tikai komandas biedrs 
Tonijs Kanāns, bet svarīgākais, ka nepilnu trīs 
gadu laikā Veldons jau bija kļuvis par vienu no 
vadošajiem IndyCar pilotiem.
2005. gads Veldonam izvērtās neaprakstāms 
- ar sešām uzvarām, kas turklāt bija jauns 
čempionāta rekords, viņš kļuva par IndyCar 
čempionu, turklāt pirmo reizi triumfēja sezo-
nas nozīmīgākajās autosacīkstēs “Indy 500”, 
kļūstot par pirmo angli kopš Greiema Hila 
panākuma 1966. gadā, kuram tas izdevies.
Arī nākamais gads nebija slikts. Veldons 

pārgāja uz vienmēr spēcīgo “Chip Ganassi 
Racing” komandu un ieguva tik pat punktus 
cik Hornišs juniors, taču pie otrā titula pēc 
kārtas netika, jo bija izcīnījis mazāk uzvaras 
atsevišķos posmos.
Togad Veldons, iespējams, neizmantoja savas 
dzīves lielāko iespēju, kas varbūt pat vēlāk 
būtu paglābusi viņam dzīvību. Vietu savā 
sastāva anglim piedāvāja F1 komanda “BMW 
Sauber”, taču Veldons no tās atteicās, solīdams 
līdzīgus piedāvājumus izskatīt vēlāk, kad beig-
sies līgums ar pašreizējo komandu. 
2007. un 2008. gadā vairs neveicās tik labi - 
ceturtā vieta abu sezonu kopvērtējumā un pa 
pāris uzvarām. Tās arī bija beigas sadarbībai 
ar “Chip Ganassi Racing” un Veldons atgriezās 
“Panther Racing” komandā. Regress turpinājās 
- nākamajās divās sezonās neizdevās izcīnīt 
nevienu pašu uzvaru, taču pilots bija spēcīgs 
“Indy 500” sacīkstēs, abus gadus finišējot 
otrajā vietā.
Šis bija pirmais gads, kad Veldons izlai-
da sezonu, startējot tikai piektajā posmā 
Indianapolisā. Tā bija viņa pēdējā zvaigžņu 
stunda, kad pēc JR Hildebranda izstāšanās 
pēdējā līkumā izdevās izcīnīt uzvaru, jau otro 
savā karjerā, turklāt mazpazīstamās “Sam 
Schidt Motorsports” komandas sastāvā. Pēdējā 
posmā Lasvegasā Veldons atkal atgriezās 
uz starta, lai vienīgais cīnītos par 5 miljonu 
ASV dolāru lielu naudas balvu. Tomēr cerība 
pārvērtās traģēdijā.
Veldons bija precējies ar savu ilggadējo 
kanādiešu asistenti Sūziju Bēmu un atstāja pa-
saulei divus dēlus.

Veldons ziedoja plūdu upuriem
2008. gada 22. jūnijā, savā 30. dzimšanas dienā, 
Aiovas trasē Veldons izcīnīja savu priekšpēdējo, 
15. uzvaru karjerā. Par uzvaru iegūtos līdzekļus 
sportists ziedoja nesen tuvumā notikušo tornado 
un plūdu postījumu upuriem.

Veldons kopā ar savu draugu Dario Frankitti

Veldonam garšoja piens uz goda pjedestāla

Kopā ar dēlu pēc pirmās uzvaras Indy500

Foto: IndyCar media

IndyCar



Autosports Pasaulē Pārējie
čempioni

Autors: Juris Dargēvičs

Kamēr Formulā 1 par divkārtēju pasaules čempionu kļuvis 
Sebastians Fetels, bet WRC sacīkstēs jau astoto titulu karjerā 
ieguvis Sebastians Lēbs, visā pasaulē beigušies arī mazāk 
populāri, taču nebūt ne mazāk interesanti čempionāti.

Lemānas Kauss

Lemānas kategorijas autosacīkstes piedzīvo 
būtiskas pozitīvas pārmaiņas. Par galveno 
čempionātu tagad kļuvis pērn izveidotais “In-
tercontinental Le Mans Cup” jeb Lemānas 
kauss, kas šogad sastāvēja no septiņiem pos-
miem ar sezonas naglu Lemānas 24 stundu 
sacīksti Francijā. 

Tur uzvarēja Marsela Fazlera, Andrē Loterera 
un Benoī Trelujē pilotētā “Audi” ekipāža, taču 
visos pārējos posmos triumfēja “Peugeot”, tie-
kot pie uzvaras arī prestižās LMP1 prototipu 
klases kopvērtējumā, kur par pirmo vietu 
sacenšas nevis piloti, bet gan komandas. Pa 
trim uzvarām šogad izcīnīja bijušie F1 piloti 
Sebatians Burdē un Entonijs Deividsons. 

Jau 2012. gada sezonā Lemānas kauss iegūs 
pasaules čempionāta statusu (“FIA World En-
durance Championship”). Nav šaubu, ka šīs 
kategorijas sacīkstes piedzīvos savu lielāko 
slavas brīdi pēdējo divdesmit gadu laikā. ASV 
bāzētais “American Le Mans Series” un tā 
Eiropas līdzinieks “Le Mans Series” nespēj 
turēties līdzi.

NASCAR

Vadošais NASCAR čempionāts “Sprint 
Cup Series” šogad 
noslēdzās ar Tonija 
Stjuarta uzvaru, lai gan 
vienāds punktu skaits 
(2403) pēc pēdējā pos-
ma Maiami arī Karlam 
Edvardsam. 
Interesanti, ka pirms 
desmit posmu fināla, 
kurā 12 labākie cīnās 
par uzvaru čempionātā, 
Stjuartam nebija nev-
ienas pašas uzvaras, 
bet pēdējo desmit 
sacensību laikā 40 ga-
dus vecais amerikānis 

uzvarēja piecreiz. Tikmēr Karlam Edvardsam 
visas sezonas laikā tikai viena uzvara un tādēļ 
arī vicečempiona tituls. 
Stjuarts par “Sprint Cup Series” čempionu 
kļuvis jau trešo reizi karjerā (pirms tam arī 
2002. un 2005. gadā), kā arī pārtraucis Džimija 
Džonsona piecu sezonu dominanti. Stjuarts arī 
kļuvis par pirmo braucēju kopš Alana Kulviski 
(1992. gadā), kurš ieguvis titulu braucot sev 
piederošas komandas (“Stewart-Haas Racing”) 
sastāvā. 
Rūpnīcu ieskaitē šogad pirmo vietu ieguva 
“Chevrolet”. Savukārt NASCAR zemākajās 
līgās par čempioniem šosezon kļuva Rikijs 
Stenhauss juniors (“Nationwide Series”) un 
Ostins Dilons (“Truck Series”).

Tonijs Stjuarts uzvarēja, braucot sev piederošas 
komandas sastāvā - “Stewart-Hass Racing“.

Foto: WTCC media, CIK/KSP, WSBR media, IRC 
Series, Peugeot Sport, tonystewaert.com, DTM 



Ar jaunā un talantīgā norvēģa Andreasa 
Mikelsena uzvaru noslēdzās šā gada “In-
tercontinental Rally Challenge” jeb IRC 
čempionāts. “Škoda UK” pilots “izšāva” 
pašās sezonas beigās, uzvarot pēdējos divos 
posmos, kas arī viņa vienīgās uzvaras šajā 
sezonā, taču ar to pietika, lai kopvērtējumā 
apsteigtu abus “Škoda” rūpnīcas pilotus Janu 
Kopecki, kurš zaudēja tikai par pusotru punk-
tu, un Juho Hanninenu, kura izredzes uzvarēt 
čempionātā izgāza avārija pēdējās sacensībās 

Skotijā. Interesanti, ka tieši pēdējā 
posmā visām ekipāžām bija iespēja 
saņemt divreiz vairāk punktus - tas 
piesaistīja vairāk dalībniekus un liel-
iski palīdzēja Mikelsenam. 22 vecais 
pilots, dažkārt redzams arī WRC 
trasēs, šogad aizvadīja otro sezonu 
IRC čempionātā un turpinās braukt 
arī nākošgad.

Miklesenam palīdzēja IRC punktu 
skaitīšanas sistēma - pēdējā posmā 

piešķirot divreiz vairāk punktus.

IRC

Vācietis Martins Tomčiks 
šogad aizvadīja jau 11. se-
zonu Vācijas salonautomobiļu 
čempionātā, turklāt tieši pirms 
tās bija zaudējis vietu “Audi” 
rūpnīcas komandā, esot spiests 
pārsēsties uz vecāka gadagājuma 
mašīnu. 

Taču viss notika pretēji loģikai - Tomčiks 
uzvarēja trīs sacīkstēs, bet uz pjedestāla kāpa 
pat astoņos posmos no desmit, kopvērtējumā 
tuvāko sekotāju Matiasu Ekstrēmu apsteid-
zot par 20 punktiem. Tas viņam pirmais tituls 
karjerā. 
Nākošgad DTM gaidāmas lielas izmaiņas, 
jo čempionātā ienāks arī BMW rūpnīca, 
turklāt pilnīgi visi brauks ar jaunās paaudz-
es automašīnām. Tas ne tikai radīs būtiskas 
izmaiņas komandu sastāvos (uz BMW 
pāries arī jaunais čempions Tomčiks), bet arī 
palielināsies pretendentu skaits uz pirmo vietu.

Chevrolet bija citā līgā

DTM

Prognozes absolūti piepildījās pa-
saules salonautomobiļu čempionātā, kas no 
konkurences viedokļa gan uzskatāms par 
vājāku nekā DTM, jo vienīgā rūpnīcas koman-
da, kas šogad startē, ir “Chevrolet”. Kopā 
tika aizvadītas 24 sacīkstes (katrā posmā pa 
divām) un “Chevrolet” trijotne izcīnīja uz-
varas 21 no tām, pirmo vietu izcīnot francūzim 
Ivanam Mulēram, kuram šis jau trešais tituls 
karjerā un otrais pēc kārtas. Pēdējā posmā 
Makao ielās abos braucienos triumfēja Robs 
Hafs, tomēr brits kopā savāca par 3 punktiem 

mazāk nekā Mulērs 
(abi šogad izcīnījuši 
astoņas uzvaras). Trešo 
vietu čempionātā iegu-
va šveicietis Alans 
Meņū, kurš gan atpa-
lika ievērojami, bet 
“labākais no pārējiem” 
šogad holandietis Toms 
Koronels ar privātas 
komandas BMW.

Tomčiks nākamajā sezonā 
pievienosies BMW komandai

WTCC

Uzmanības vērts ir “Formula Re-
nault 3.5” čempionāta iznākums. Šis ir 
pēdējais pakāpiens pirms Formulas 1 
(tāpat kā GP2) un nav šaubu, ka ne viens 
vien pilots, kas šogad finišēja pirmajā 
desmitniekā, kaut kad nākotnē ieka-
ros autosporta virsotnes. Par čempionu 
kļuva kanādietis Roberts Vikenss, kurš 
par 9 punktiem apsteidza francūzi Žanu-
Eriku Verņē. Abi viņi jau piedalījušies 
jauno talantu F1 testos Abū Dabī trasē, 
kur Verņē ar “Red Bull-Renault” bija 

pārliecinoši ātrākais visas trīs dienas. Vikenss 
brauca ar “Virgin-Cosworth”. 
Aleksandrs Rosi, kurš “Formula Renault 
3.5” šosezon ieguva trešo vietu, jau tagad 
tiek uzskatīts par pilotu, kurš varētu atjaunot 
amerikāņu interesi par F1. Savukārt Daniels 
Rikjardo, kurš ieņēma piekto vietu, šogad 
jau aizvadīja daļēju sezonu HRT vienības 
sastāvā. Ne tik bieži izdodas redzēt, ka F1 pi-
lots paralēli startē vēl kādā čempionātā. Nevar 
nepieminēt arī jauno igauni Kevinu Korjusu, 
kas debijas sezonā ieguva trīs uzvaras un sesto 
vietu kopvērtējumā. Arī viņam bija izdevība 
iemēģināt F1 bolīdu testos Abū Dabī, kur 
sportists pārstāvēja “Renault” un sev atvēlētajā 
dienā uzstādīja astoto ātrāko apļa laiku.

F-Renault 3,5

Igaunis Kevins Korjuss izcīnīja trīs 
uzvaras 6.vietu kopvērtējumā

Par 2011.gada Pasaules čempionu Kartingā 
(KF1) kļuva 16 gadus jaunais Niks de Vrī 
(attēlā) no Nīderlandes, kurš jau pirms pāris 
gadiem ir nonācis “McLaren” redzeslokā un 
iekļauts jauno braucēju programmā. 

Par vicečempionu kļuva brits ar taizemiešu 
saknēm Aleksanders Albons (15), kurš jau 
nokļuvis “Red Bull” paspārnē, pateicoties 
ciešajām saiknēm ar enerģētisko dzērienu 
kompānijas taizemiešu līdzīpašnieku Čaleo 
Jovidhia. Abi tīņi tuvāko 4-5 gadu laikā varētu 
būt gatavi jau F1 līmenim.

Kartings KF1
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