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Ferbruāra sākumā Latvijā risinājās  
Eiropas rallija čempionāta posms - 
Rally Liepāja Ventspils. Ja esi atvēris 
šo žurnālu, tad noteikti esi arī starp 
tiem, kas pamanīja un novērtēja  
Eiropas mēroga autosporta notikumu 
Kurzemes pusē. Arī F1LV EMAG 
radošā komanda vēlas novēlēt šī 
lieliskā pasākuma organizatoriem:  
tā turēt un neatlaist!

ERC LATVIJĀ



GALERIJA

Ferrari deg Heresā
Uzreiz pēc ERC posma Latvijā, Heresas trasē sākās pir-
mie F1 testi, kurus šogad nolēmu apmeklēt klātienē un no 
sniegotās Rīgas lidostas devos prom ar daudzajiem Eiropas 
rallija posma dalībniekiem, tostarp Kreigu Brīnu. Spānijā no 
sniega nebija ne miņas un gāja karsti - jo īpaši Ferrari koman-
dai, kuras jaunais modelis F138 trešajā testu dienā pamatīgi 
cieta no uguns, ko radīja īssavienojums. Šo foto uzņēmu no 
preses centra terases brīdī, kad cietušā formula tika nogādāta 
atpakaļ boksos un tās nocelšanai ar krānu inženieriem nācās 
pacelt maskējošā palaga stūri. Tieši to stūri, kas šogad būs 
uzmanības centrā, jo ar izplūdes gāzu kanāliem komandas 
cenšas iegūt papildus piespiedējspēka punktus. 
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WWW.F1.LV - Jaunākās ziņas Pasaules autosportā



Hamiltons maskējas
Luisa Hamiltona pāreja uz Mercedes bija viens no piparotākajiem 
Formula 1 preses kairinātājiem pirms 2013.gada sezonas. 
Tomēr pirmajos testos Heresā brits darīja visu, lai maskētos 
- slēpās aiz tumšām saules brillēm, par izredzēm runāja 
nekonkrēti un apstrakti, bet visam pāri arī izvēlējās tādu ķiveres 
krāsojumu, kas nav atšķirams no komandas biedra Niko Ros-
berga krāsu izvēles. Vai Jūs varat, liekot roku uz sirds, pateikt, 
kurš sēž Mercedes formulā* lielajā foto? Kas attiecas uz Ham-
iltona izredzēm izcīnīt kādu uzvaru arī 2013.gada sezonā, tad 
tās nav nemaz tik niecīgas - jo īpaši pēdējie testi Barselonas 
trasē parādīja, ka Ross Brauns un Co ir tikuši vaļā no formulas 
smagākajām pērnā gada slimībām.
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WWW.F1.LV - Formula 1 blogs
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Calko iekaro Radical
18 gadus vecais daugavpilietis Konstantīns Calko ir Latvijas auto-
sporta uzlecošā zvaigzne. Pērn kļuvis par pasaules vicečempionu 
kartingā, Calko ļoti veiksmīgi uzsācis startus ar Radical ‘nezvēriem’ 
un pirmajā posmā Portugālē izcīnījis goda pjedestālu. Vairāk par 
Konstantīnu, par Radical Masers Euroseries čempionātu un pašu 
sacīkšu auto lasiet Jura Dargēviča sagatavotajā materiālā.



WWW.F1.LV - Vieta, kur satiekas Latvijas F1 līdzjutēji
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Kad startu vairs nevar sagaidīt...

INFORMATĪVIE PARTNERI

ATBALSTĪTĀJI

Viss sākās ar testiem Heresas trasē, kur pirmo gadu biju nolēmis doties 
vērot šo sezonas neoficiālo atklāšanu klātienē. Tas bija patiesais sezonas 
sākums, kur komandas pirmo reizi novērtēja, cik stipras kārtis ir viņu preti-
niekiem un kādi trumpji ir pašu rokās. Alonso taisnība - futbolā nevar pateikt 
vai Barselonas klubs svētdien uzvarēs, ja esam redzējuši vien komandas 
treniņu. Nevar noteikt arī Nadala un Federera cīņas uzvarētāju tikai pēc abu 
iesildīšanās. Bet Formula 1 nav ne teniss, ne futbols. Labu mašīnu testos 
nenomaskēsi - ja nevar to novērtēt pēc apļu laikiem, tad trenēta acs redz 
pazīmes pēc tās uzvedības trasē. Un secinājums jau pēc Heresas testiem 
no ekspertu puses bija viennozīmīgs - šogad vismaz piecām komandām ir 
mašīna, ar kuru var uzvarēt. Par to arī nebūtu jābrīnās, jo tehniskie noteiku-
mi nav mainīti un vienībām ir bijis laika sen izārstēt slimības, pieslīpēt neglu-
dumus un atrast pēdējās iespējas attīstībai esošo noteikumu rāmī. Tomēr 
sezona sāksies pavisam citos platuma grādos, temperatūrās un dažāda 
tipa trasēs - tas nozīmē, ka rezultāti būs mainīgi un neizpaliks pārsteigumi. 
Līdz Eiropas sezonas sākumam, kad Formula 1 atgriezīsies Spānijā, mēs 
visdrīzāk nevarēsim viennozīmīgi nosaukt vienu favorītu un tātad būs in-
teresanti! Tikmēr ziemas mēnešos pilnā sparā ir sākusies jaunā WRC se-
zona: Montekarlo, Zviedrijas un Meksikas ralliji jau aiz muguras. Arī šeit var 

teikt, ka ir sākusies jauna 
ēra - post-Lēba ēra. Par to, 
kurš mēģina iesēsties Se-
bastiana Lēba atbrīvotajā 
krēslā, lasiet mūsu WRC 
apskatā. Tāpat šajā 
numurā neesam aizmirsuši 
arī Latvijas autosportu vai, 
pareizāk sakot, latviešu 
autosportistu - Konstantīnu 
Calko, kurš spēja braukt Ei-
ropas līmenī ar kartingu un 
tagad sāk visus pārsteigt 
ar savu sniegumu jau pie 
nopietnāku braucamrīku 
stūres. Turam īkšķus!

Autors: Juris Dargēvičs
Twitter: @motorusports
juris@f1.lv
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Kas mūs sagaida 

JAUNAJĀ 
SEZONĀ?
Gandrīz katru dienu 
pēdējā mēneša laikā 
pirms jaunās sezonas 
sākuma man tika uz-
dots aptuveni tāds 
jautājums: “Kā iet 
Formulā 1 - kurš tur 
šogad favorīts?” Un 
šeit iestājās neveikla 
pauze, kuras laikā 
jautātājs noteikti 
sāka šaubīties par 
izredzēm saklausīt 
no manis eksperta 
cienīgu atbildi. Bet 
patiesība ir tāda, ka 
favorīta nav un tas ir 
lieliski, jo mūs gaida 
vēl aizraujošāka sezo-
na nekā pērn! Paldies 
tehnisko noteikumu 
stabilitātei!

Aldis Putnins,
, @F1LV

013.gada sezonas testi, uz kuru 
pirmo tikšanās kārtu Heresā 
nolēmu doties arī es, parādīja, 
ka vismaz piecām vadošajām 

komandām ir katrai savas stiprās 
puses, tomēr neviena no tām nespēja 
nepārprotami spīdēt visās trīs testu sesijās. 
Kamēr Ferrari var lepoties ar stabilitāti, Mer-
cedes ir lieliski parādījuši sevi kvalifikācijas 
režīmā, McLaren atkal solās būt ātri, Red 
Bull reizēm demonstrē pārsteidzošu formu, 
bet Lotus atsevišķos brīžos nekautrējas 
uzņemties iniciatīvu. Visas piecas šīs 
komandas šogad izcīnīs uzvaru.
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Jau Heresas testos aizsāktā pokera 
spēle, kad komandas maskēja savas 
formulas, slēpa patiesos spēkus un 
blefoja preses konferencēs, turpinājās 
arī Barselonas testos. Visciešāk pie 
krūtīm savas kārtis turēja Red Bull, 
kuriem tiešām parasti ir bijušas ļoti labas 
kārtis - par to regulāri parūpējās tehni-
skais ģēnijs Adrians Ņūvijs. Ņemot vērā, 
ka tradicionāli Red Bull izmēģinājumos 
izmanto vislielāko degvielas apjomu, tad 
Fetela un Vēbera neparādīšanās apļa 
laiku tabulas galvgaļos ir saprotama, 
taču tas neizslēdz, ka tieši Fetels būs 
pirmajā starta rindā Austrālijā.
Tostarp McLaren komanda mēģinās 
izmantot citus trumpjus - kamēr pērn 
Ferrari un Red Bull bija saķērušies bul-
doga kampienā un līdz pēdējam pos-
mam cīnījās par titulu, McLaren bija lieki 
gandrīz 2 mēneši, lai jau sāktu domāt 
(izmēģināt un attīstīt jaunās detaļas) 

par 2013.gada sezonas formulu. Turklāt 
sezonu McLaren pabeidza kā vadošā 
komanda - Hamiltona uzvara ASV un 
Batona triumfs Brazīlijā to apliecina. Piel-
iekam tam klāt arī faktu, ka jaunās Pirelli 
riepas krietni vairāk būs atbilstošas Ba-
tona pilotēšanas stilam un mēs iegūstam 
vēl vienu favorītu.
Ferrari pērn sāka sezonu ar 2 sekunžu 
deficītu līdz līderim, bet pabeidza to ar 
0,8 sekunžu deficītu - tātad ar attīstības 
tempu komandai viss ir kārtībā, ja vien 
vēja tunelis nepieviļ un Ķelnes lieliskās 
iekārtas pagaidām ir bijušas augstākajā 
līmenī. Fernando Alonso jau testos 
atzina, ka viņam nevajag mašīnu, kas ir 
ātrāka par visiem pārējiem - pietiks, ja 
tā nebūs vairāk kā 0,2 sekundes lēnāka 
par līderiem. Ja šis mērķis tiks sasniegts 
Melburnā, tad Ferrari tehniskās attīstības 
muskulis un Alonso talants nodrošinās 
pārējo - cīņu par uzvarām un titulu.

Luiss Hamiltons ir iekāpis Mihaela 
Šūmahera kurpēs Mercedes komandā 
un pērņēmis vācieša stilu pesimistiski 
vērtēt savas izredzes. Hamiltons kā 
atrunu izmanto faktu, ka Mercedes 
pagājušā gada izskaņā bija sekundi un 
brīžiem pat nepilnas divas aiz līderiem 
un šādu deficītu sadeldēt pāris mēnešos 
nav iespējams. Bet neticat viņam! Jo 
Mercedes ir vēl viens pretendents uz 
uzvaru un nebūs brīnums, ka Hamil-
tons izcīnīs pat vairākas: W04 mod-
elis ir ļoti ātrs kvalifikācijas režīmā un 
analīze liecina, ka arī garās distancēs 
ir pat pārsteidzoši labi rezultāti, ko ir 
pamanījuši arī vairāki konkurenti.
Lai līderu pulkam piešķirtu krāsainību 
- tur ir arī Lotus komanda, kas gan 
nepārstāja testos cīnīties ar tehniskām 
problēmām, tomēr tik pat regulāri 
spīdēja ar ļoti stabiliem apļa laikiem 
sacīkšu simulāciju laikā. Ja Lotus vadās 
pēc principa grūti mācībās, viegli kaujā, 
tad Grand Prix posmos viss būs kārtībā 
un uzvaras neizpaliks.
Aiz lieliskā piecinieka seko ne mazāk 
aizraujoša cīņa starp vidējā ešelona 
komandām, kuras šogad būs vēl tuvāk 
līderiem un iemesls tas pats - tehni-
sko noteikumu stabilitāte. Kamēr lielās 
komandas esošo noteikumu ietvaros 
jau ir sasniegušas attīstības griestus 
un to progresa temps ir samazinājies, 
pārējām vienībām bija laiks pārņemt 
risinājumus un noķert līderus. Force 
India, Toro Rosso, Williams un Sauber 
veidos ļoti solīdu fonu līderiem un pie 
noteiktiem apstākļiem izstums tos no 
pjedestāla pozīcijām. Lielākais progress 
no šīm četrām komandām šogad šķiet 
ir Toro Rosso, kas pērn bija stabila 
devītajā pozīcijā, bet šogad varētu būt 
pat vidējā ešelona avangardā. Tas būs 
labs pārbaudījums Red Bull jauno pilotu 
programmas teicamniekiem Danielam 
Rikjardo un Žanam Ērikam Verņē - šeit 
norūdās jaunais Sebastiana Fetela 
komandas biedrs.
Tostarp aizmuguri piesegs jau 
tradicionālās arjergarda komandas 
Caterham un Marussia, turklāt pagaidām 
izskatās, ka abas vienības saķersies 
nežēlīgā cīņā par dārgo (tiešā nozīmē) 
10.vietu kopvērtējumā, jo pagaidām pro-
gresa temps neļauj pacīnīties ar vidējo 
ešelonu. Daudzsološāk šķiet izskatās 
Marussia, kas beidzot tikusi pie KERS 
un solīdas šasijas ar potenciālu, ko tai 
piešķīris Pats Simonds - bijušais Renault 
tehniskais vadītājs.
Ja viss notiks pēc prognozētā scenārija, 
tad cīņa par titulu atkal būs līdz sezo-
nas beigām un iespējams pretendentu 
būs vēl vairāk. Tas sola smagus laikus 
komandām, jo paralēli jau tiek strādāts 
arī pie 2014.gada formulas, kas būs 
pavisam citas sugas zvērs, bet par to 
kādu citu reizi.

Turpinājumā lasiet mana kolēģa Jura 
Dargēviča (Twitter: @motorusports) 
sagatavoto visu komandu apskatu 
pirms jaunās sezonas.

Visciešāk pie 
krūtīm savas 
kārtis turēja 
Red Bull, kuriem 
tiešām parasti ir 
bijušas ļoti labas 
kārtis - par to 
regulāri parūpējās 
tehniskais ģēnijs 
Adrians Ņūvijs.
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SEBASTIANS FETELS MARKS VĒBERS 21
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RED BULL
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3
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KAUSI 

3

“Red Bull Racing” testos 
nebūt neparādīja tos labākos 
rezultātus, tomēr eksperti ir 
pārliecināti - šī komanda ir 

galvenie favorīti uz F1 titulu arī 2013. 
gadā. Vienība jau piekto gadu pēc 
kārtas startēs ar nemainīgu sastāvu. 
Neapšaubāms komandas līderis at-
kal būs vācietis Sebastians Fetels, 
kurš ir nepārspēts jau trīs sezonas 
no vietas, bet viņa ieroču pienesējs 
būs pieredzējušais austrālietis Marks 
Vēbers. Lai gan “Red Bull Racing” 
nostāja ir nemainīga, ļaut abiem pilo-
tiem cīnīties savā starpā, ir pavisam 
maza varbūtība, ka Vēberam būs reālas 
izredzes pārspēt daudz jaunāko, taču 
uzvarām bagātāko komandas bie-
dru. Netiešā veidā austriešu komanda 
vienmēr bijusi aiz Fetela un tā tas 
pavisam noteikti būs arī šogad.
Fetels gan ir šī brīža titulētākais pilots 

Formulā 1, tomēr ne visi viņu uzskata 
par labāko. Ne velti, jo “Red Bull Rac-
ing” ir kāds spēks, ko citas komandas 
kārotu iegūt sev vēl vairāk par šķietami 
nepārspējamo pilotu. Dizaineris Adri-
ans Ņūvijs jau vairākus gadus radījis 
mašīnu, ar ko iespējams uzvarēt un 

šī gada modelis solās būt ne sliktāks. 
Testos, kas visu aptuveni mēneša 
garumā norisinājās Spānijas trasēs, 
par to nevarētu spiest - noslēdzošajos 
testu braucienos Barselonā tikai vienu 
dienu “Red Bull” spēja sasniegt labāko 
rezultātu. Vēbers prognozē, ka šosezon 
ātras būs daudzu komandu mašīnas, 
taču veterāns nešaubās, ka arī “Red 
Bull” būs starp šīm komandām. Kādas 
psiholoģiskās spēles cenšas spēlēt Fe-
tels? Viņš pēc testu noslēguma izteicās, 
ka nav apmierināts ar paveikto, jo 
necerēti strauji dilstošās “Pirelli” riepas 
nav ļāvušas normāli strādāt pie mašīnas 
attīstīšanas. Arī viņa rezultāti liecina, 
ka komanda nav starp ātrākajām, taču 

R

“Daudziem ir ātras 
mašīnas, tostarp 

mums...”

Labākie “Red Bull” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē

Marks Vēbers

visiem zināms, ka testos apļu laikiem ir 
tikai sekundārs raksturs.
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FERNANDO ALONSO FELIPE MASA 43
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errari testu laikā neparādīja 
neko ievērojamu un arī 
eksperti komandai neparedz 
līdera lomu, taču itāļi uz 

pirmajiem posmiem gatavo pamatīgu 
pārsteigumu. Jācer, ka tas neizgāzīsies.
Izvērtējot dažādu ekspertu viedokļus, 
vairums “Ferrari” gaidāmās sezonas 
favorītu sarakstā neierindo augstāk par 
trešo vietu. Neskatoties uz salīdzinoši 
veiksmīgo 2012. gadu, kad Fernando 
Alonso tikai pēdējā posmā cīņā par titulu 
piekāpās Fetelam, komandas mašīna 
tika uzskatīta par vienu no lēnākajām 
starp favorītu komandām. 
Tika lēsts, ka iepriekšējā modeļa deficīts 
līdz “Red Bull” bijis 0.7 sekundes aplī, 
kad F1 apmēriem ir pamatīgs rādītājs. 
Alonso testu laikā izteicās, ka starps-
ezonas laikā tik lielu lēcienu uz priekšu, 
lai apsteigtu “Red Bull”, nav iespējams 
paveikt, taču kā būs patiesībā? 

Komandas jaunais agregāts izskatās 
īpaši ātrs sprinta apļos, kad Alonso 
pēdējos testos uzrādīja nedēļas otro 
labāko rezultātu, un tas nav mazsvarīgi.
“Ferrari”, līdzīgi kā “Red Bull” un “Lo-
tus”, nav mainījuši savu sastāvu. 

Arī šogad komandā turpinās startēt 
šī brīža, iespējams, labākais F1 pi-
lots Alonso, kā arī Felipe Masa, kurš 
pērn sezonas otrajā daļā piedzīvoja 
patīkamu progresu. Tā ir viena labā 
ziņa. Otrā pozitīvā ziņa ir “Ferrari” 
izvēlētā stratēģija, pirmo trīs posmu laikā 
pakāpeniski, bet pamatīgi apgādājot 
jauno modeli F138 ar jaunām detaļām. 
Risks gan pastāv, jo šīs detaļas tikai 
šobrīd tiek izstrādātas rūpnīcā Maranello 
un pirms sacensību treniņbraucieniem 
tās nebūs iespējams izmēģināt trasē. 
Alonso gan apsolījis, ka šogad būs 
spēcīgāks kā jebkad, taču tehniskajā 
frontē savas komandas vietu prognozē 
kaut kur aiz “Red Bull” un “McLaren”. 

F

Labākie “Ferrari” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē

“Esmu spēcīgāks kā jeb-
kad, tomēr ātruma ziņā 
“Red Bull” un “McLaren” 

joprojām ir priekšā.”
Fernando Alonso

Priecē gan, ka arī Masa testos bija ātrs 
un pjedestālu var prognozēt viņiem 
abiem.
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DŽENSONS BATONS SERHIO PERESS 65
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8

rkārtīgi grūti noteikt, kādā 
pozīcijā pēc spēku samēra 
šobrīd atrodas McLaren 
komanda, taču ir skaidrs, ka 

briti joprojām ir starp līderiem.
“McLaren” ziemā piedzīvojusi ļoti 
būtiskas izmaiņas, jo ilggadējo pilotu 
Luisu Hamiltonu nomainījis talantīgais, 
taču salīdzinoši maz pieredzējušais Ser-
hio Peress no Meksikas. 
Ir praktiski neiespējami prognozēt, kāda 
izvērtīsies Peresa pirmā sezona “top” 
komandā, taču viena lieta ir skaidra – 
Džensonam Batonam ne tik svarīgi būs 
iesaistīties cīņā par titulu, kā pierādīt, ka 
tagad viņš ir vienīgais komandas līderis. 
Ja Peress būs tik pat spēcīgs kā savu-
laik debijas sezonā Hamiltons, viņam tas 
nenāksies viegli. 

Batona sniegums noslēdzošajā testu 
dienā, kad brits sasniedza nedēļas piek-
to labāko rezultātu, liecina, ka gan pats 
sportists, gan komanda ir labā formā. 
Tik pat droši gan var apgalvot, ka šobrīd 

“McLaren” kaut nedaudz, tomēr atpaliek 
no “Red Bull”. 
To pierāda kaut vai fakts, ka sacīkšu 
simulāciju laikā “McLaren” neuzrādīja 
labākos rezultātus, priekšā palaižot pat 
vairākas komandas. Arī labāko rezultātu 
ailē Batons testos Barselonā bija vienu 
sekundi aiz “Mercedes”. Taču eksperti 
nešaubās, ka Melburnā komanda būs 
spējīga cīnīties, ja ne par uzvaru, tad 
pjedestālu noteikti. Turklāt tādas vai 
citādas problēmas bija visām komandām 
un neaizmirsīsim, ka pirms 12 mēnešiem 
Melburnā arī triumfēja Džensons Batons, 
kurš tagad ir izteikts komandas līderis.

Ā

“Nav iespējams pateikt, 
kurš būs ātrākais - gal-
venais, ka paši esam 
apmierināti ar testos 

piedzīvoto”
Džensons Batons

Labākie “McLaren” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē
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otus sagādāja pārsteigumu 
jau 2012. gadā, spējot 
konkurēt ar vadošajām 
komandām, tāpēc šosezon no 

viņiem jau tiek gaidīti labi rezultāti. Ja 
tādi būs, tas vairs nebūs pārsteigums.
Kopējās prognozēs “Lotus” komanda 
apvienojumā ar talantīgo Kimi Rai-
konenu pie stūres dažuprāt tiek uzskatīts 
par otru lielāko spēku gaidāmajā F1 
čempionātā, aiz “Red Bull”. Tomēr vai 
viss ir tik gludi? 
Labā ziņa ir tā, ka Raikonens pavisam 
noteikti šogad būs ātrs, ja vien to ļaus 
tehnika - to, ka viņam ir pa spēkam 
uzvarēt, soms pierādīja jau pērn, 
kad atgriezās F1 pēc vairāku sezonu 
izlaišanas. 
Otrā pilota vietu saglabājis Romēns 
Grožāns un viņš ir lielākā mīkla. 
Francūzis neapšaubāmi ir ātrs, taču 
bieži kļūdās, turklāt daudzi domā, ka šī 

tendence tik pēkšņi neizzudīs. Pat, ja 
mašīna komandai būs ātrākā, tas var kri-
etni papostīt iespējas cīnīties par pirmo 
trijnieku Konstruktoru kausā.

Testu laikā bija novērojama vēl kāda 
ne tik iepriecinoša lieta - jaunā mašīna 
E21 vairāk par konkurentiem izcēlās 
ar tehniskām problēmām, kā rezultātā 
izdevās veikt salīdzinoši maz apļus. Ne 
reizi vien dzirdēts, ka labāk problēmas 
piedzīvot testos, jo līdz sezonas star-
tam vēl ir laiks tās atrisināt. “Lotus” 
pārliecinoši apgalvo, ka šis ir tieši tas 
gadījums, tādēļ atliek vien cerēt. 
Komandai ir liela atbildība savu līdzjutēju 
priekšā, jo “Lotus” piekritēju kopš 
pagājušā gada ir kļuvis patiešām daudz. 
Tomēr uzvaras, vismaz sezonas pirmajā 
daļā, no “Lotus” vienalga ir pagrūti 
iztēloties.

L

“Testos varēja veikties 
labāk, tāpēc ceru, ka 
pirmās sacīkstes mums 
nebūs pārāk smagas.”

Labākie “Lotus” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē

Kimi Raikonens
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ielākos pārsteigumus šogad 
varam sagaidīt no “Mercedes” 
komandas, un tam ir pamatots 
iemesls.

Pērnais gads “Mercedes” atnesa pirmo 
uzvaru kopš atgriešanās Formulā 1, 
taču tajā pašā laikā Konstruktoru kausā 
nācās samierināties ar piekto vietu, kas 
bija komandas sliktākais rezultāts trīs 
sezonu laikā. Tomēr tagad “Mercedes” 
skārušas būtiskas pārmaiņas.
Mihaels Šūmahers, kurš atgriezās 
Formulā 1 reizē ar šo komandu, nu ir 
beidzis karjeru un “Mercedes” sastāvs 
ir pamainījies. Patiesībā par vienkāršu 
“pamainīšanos” to grūti nosaukt, 
jo komandai pievienojies viens no 
talantīgākajiem F1 pilotiem, Luiss Hamil-
tons, kurš iepriekš sešus gadus startēja 
“McLaren” sastāvā. Tas komandā iene-
sis ne vien jaunas vēsmas, bet arī sta-
bilu spēku. Ja ar jauno W04 automobili 

vispār būs iespējams uzvarēt, tad Ham-
iltons būs tas, kurš to izdarīs. Pirms tes-
tiem brits vēl bija noskaņots piesardzīgi, 
bet pēc to beigām bezkaunīgi paziņoja, 
lai fani gaida no viņa uzvaras jau šogad.
Tieši “Mercedes” bija tā komanda, 

kas noslēdzošajos F1 testos uzrādīja 
labākos rezultātus pēdējās divās dienās, 
ievērojami progresējot dienu no dienas. 
Vispirms Barselonas trases šī gada re-
kordu sasniedzot Hamiltonam, bet dienu 
vēlāk jau to pārspēja Niko Rosbergs. 
Taču tā ir tikai viena monētas puse. 
Konkurenti ir pārliecināti, ka “Mercedes” 
vienība īpaši ātra ir sacīkšu režīmā, 
kam it kā nevajadzētu atspoguļoties 
rezultātos, jo garās distances parasti tiek 
veiktas ar lielāku degvielas daudzumu, 
bet beidzoties degvielai riepas jau ir 
krietni nodilušas. Pastāv iespējamība, ka 
“Mercedes” jau šobrīd pieskaitāma tām 
komandām, kas šogad cīnīsies par titulu.
Šūmahera faniem iesakām pasekot līdzi, 

L

“Iespējams varam gaidīt 
pirmās uzvaras jau 
šogad - ar šo mašīnu ir 
iespējams uzvarēt.”

kā Hamiltons tiks galā ar Rosbergu. 
Ja tas neizdosies, Šūmahera vājos 
rezultātus varēsim norakstīt uz slikto 
mašīnu, nevis veterāna spēju kritumu.

Labākie “Mercedes” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē

Luiss Hamiltons
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auber komanda ar pilnībā 
jaunu pilotu sastāvu šogad 
noteikti būs spējīga cīnīties 
par punktiem, taču diez vai 

par pjedestāliem. “Sauber” ir vienīgā 
no “vecajām” komandām, kas pilnībā 
nomainījusi sastāvu. Serhio Peress nu ir 
devies uz McLaren, bet Kamui Kobajaši 
naudas trūkuma dēļ spiests šo sezonu 
izlaist. Tomēr “Sauber”, pat neskatoties 
uz vajadzību pieņemt sastāvā maksāt 
spējīgus braucējus, allaž piemitusi 
spēja arī starp bagātajiem izvēlēties 
talantīgākos. Un šis nav izņēmums.
Niko Hulkenbergs jau vairākus gadus 
tiek uzskatīts par vienu no potenciāli 
labākajiem jaunajiem braucējiem, turklāt 
vācietis var lepoties ar zināmu pieredzi 
Formulā 1, ko nevarētu teikt par F1 
debitantu Estebanu Gutjeresu. Šis pilots 
čempionātā ienāk ar pamatīgu atbalstu 
no Meksikas, taču viņš jau paspējis kļūt 

par GP3 čempionu un pērn izcīnīt trešo 
vietu GP2. 21 gada vecumā Gutjeress 
ir jauns un vēl maz pieredzējis, taču 
pavisam noteikti talantīgs.
Komandai pēdējos testos Barselonā 
izdevās sasniegt nedēļas sesto labāko 
rezultātu, taču realitātē komandu varētu 
ierindot kaut kur starp sesto un astoto vi-
etu, kopā ar “Williams” un “Force India”, 

jo arvien vairāk izskatās, ka vismaz se-
zonas sākumā F1 trasē dominēs “lielais 
piecinieks” – “Red Bull”, “McLaren”, 
“Lotus”, “Mercedes” un “Ferrari”. Taču, 
tas nekas, jo “mazajam četriniekam” 
gaidāma sava kauja.
Jaunais C32 modelis izceļas kā viens 
no glītākajiem, taču citādi ir tradicionāla 
“Sauber” mašīna, ar ko veiksmes 
gadījumā var nospīdēt kāds pjedestāls, 
bet citādi būs jācīnās par finišēšanu 
punktos. Prieks, ka “Sauber” ir viena 
no tām nedaudzajām viduslīmeņa 
komandām, kas tomēr nebaidās 
izmēģināt ko jaunu, piemēram, pavisam 
atšķirīga dizaina sānu gaisa savācējus. 
Un tas var atnest labus rezultātus. Tiesa, 

S

“Tas ir liels izaicinājums, 
saglabāt riepas normālā 
stāvoklī.”
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Labākie “Sauber” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē

Niko Hulkenbergs

testos bija novērojama negatīva ten-
dence - riepas, kuras šogad dilst jau tā 
strauji, uz C32 degradējas vēl ātrāk, un 
to piloti atzina par galveno problēmu.
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estu laikā iespaidīgu sniegu-
mu parādīja “Force India”, 
liekot noprast, ka vismaz 
starp atpalicējiem šī komanda 

jaunajā F1 sezonā noteikti nebūs.
Neapšaubāmi talantīgajam, tomēr arī, 
jāatzīst, nedaudz garlaicīgajam Polam di 
Restam šogad uzradies jauns komandas 
biedrs – neviens cits kā labi pazīstamais 
Adrians Zutils. Vācietis savā karjerā 
komandā startējis jau piecas sezonas 
(arī kad tai bija cits nosaukums) un 
vēl sesto bijis testpilots. 2011. gadā Di 
Resta un Zutils jau startēja kopā.
Talants un pieredze “Force India” 
vienībai varētu dot iespēju kļūt par 
labāko no viduslīmeņa komandām, 
turklāt nevar izslēgt, ka sezonas gaitā 
indiešu komanda varētu iesaistīties cīņā 
ar kādu no “lielā piecinieka” komandām. 
Prognozējams, ka “Force India” jau ar 
pirmo posmu spēs cīnīties par punktiem, 

vienīgi uztrauc, ka Zutilam bijis ļoti maz 
laika patrenēties, un iesildīšanās varētu 
aizņemt vairākas sacīkstes.
Grūti gan “Force India” potenciālu 

savienot ar baumām, kas jau vairākas 
nedēļas virmo ap komandu. Tās 
īpašniekam Vidžajam Maljam esot 
problēmas privātajā biznesā, taču tieši 
pateicoties privātajai naudai viņš savu-
laik spēja izveidot pirmo indiešu koman-
du F1 vēsturē. 
Par to, cik situācija ir nopietna, varētu 
redzēt vai nu pēc ievērojama rezultātu 
regresa vai paziņojuma par komandas 
bankrotu. Tāpēc cerēsim, ka problēmas 
tiks atrisinātas un ticēsim vadības 
sacītajam, ka privātais Maljas bizness 
F1 komandu neietekmēs. Būtu ļoti žēl, 
ja tas notiktu, jo “Force India” ir visas 
iespējas aizvadīt savu līdz šim labāko 
sezonu čempionātā.

T

“Mans uzdevums ir 
iegūt iespējami augstāku 
vietu čempionātā, cīņa 
ar komandas biedru ir 
sekundāra.”
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Labākie “Force India” komandas apļa 
laiki Barselonas trasē

Adrians Zutils



Fo
to
: 
Wi
ll
ia
ms

PASTORS MALDONĀDO VALTERI BOTASS

GP 
604
POLE
127

UZVARAS 

114

WILLIAMS
TITULI 

7

KONSTRUKTORA 
KAUSI 

9

radicionāli būdama viena no 
vadošajām F1 komandām, 
jau daudzus gadus “Williams” 
cīnās ar nespēju atgriezties 

virsotnē. Šis varētu kļūt par pārmaiņu 
gadu.
Pastors Maldonado pērn komandai 
atnesa pirmo uzvaru kopš 2004. gada, 
lai gan šo faktu jāmin vien kā drīzāk 
motivējošu apstākli, nevis likumsakarīgu 
iznākumu. Astotā vieta Konstruktoru 
kausā nav tas rezultāts, kas pienāktos 
uzvarēt spējīgai komandai. Taču vienu 
gan nevar noliegt – pagājušajā gadā 
“Williams” piedzīvoja progresu, sezo-
nas beigu daļa bija, iespējams, labākā 
pēdējos gados un ir pamats cerēt, ka 
iesāktais progress turpināsies.
Pagaidām gan ir neiespējami spriest, 
kādu pozīciju komandu sarakstā “Wil-
liams” varētu ieņemt, taču par sesto 
vietu cīnīties tā varētu. Patīkami bija 

redzēt, ka uzlabojumi aerodinamikā, 
kas gan aizkavējās ceļā no rūpnīcas, 
testos Barselonā spēja diezgan krasi 
uzlabot komandas rezultātus, taču 

nedēļā kopumā Maldonado uzrādīja tikai 
desmito labāko apļa laiku. Turklāt tā ir 
trase, kur 2012. gadā tika izcīnīta jau 
pieminētā uzvara...
Nevar nepieminēt, ka “Williams” šogad 
sev ieguvuši lielisku papildinājumu. 
Somu pilots Valterī Botass iepriekš 
Formulā 1 nav startējis, taču uzskatāms 
par ļoti talantīgu, turklāt komanda jau 
izteikusies, ka viņš nav uzskatāms 
par debitantu, jo aizvadījis daudzus 
testu braucienus ar F1 tehniku. Kas 
sanāca no iepriekšējiem mēģinājumiem 
čempionātā ielaist somu autosportistus, 
mēs visi ļoti labi zinām (Mika Hakinens, 
Kimi Raikonens...).

T

“Šī mašīna ir ļoti 
izturīga, taču mums 
jāturpina tā iepazīt, jo 
šis modelis ievērojami 
atšķiras no iepriekšējā”
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Pastors Maldonādo

Labākie “Williams” komandas apļa laiki 
Barselonas trasē
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oro Rosso ir komanda, kas 
varētu izrādīt konkurenci cīņā 
par sesto vietu Konstruktoru 
kausā. Maz gan ticams, ka tas 

notiks.
Komanda, kuras misija Formulā 1 ir dot 
iespēju sevi pierādīt “Red Bull” attīstības 
programmas jaunajiem talantiem, šoreiz 
notēmējusi uz stabilitāti un sastāvā 
atstājusi gan Danielu Rikjardo, gan 
Žanu-Eriku Verņē. Viens no viņiem 
nākotnē ļoti iespējams brauks spēcīgajā 
“Red Bull” komandā, taču šogad abiem 
sportistiem būs divi galvenie uzdevumi – 
pārspēt vienam otru un izcīnīt iespējami 
vairāk punktus komandai.
Paredzams gan, ka šogad “Toro Rosso” 
būs grūta sezona. Un fakts, ka labāko 
apļa laiku ziņā testos Barselonā abi 
braucēji bija ap 20. vietu, ir tikai viens 
no iemesliem, kas liek tā domāt. Nesta-
bils sniegums bija tas, kas vēl vairāk 

raksturoja “Toro Rosso” komandu 
testu braucienos – vienā dienā rezultāti 
varēja būt samērā labi, bet citā, vieni 

no lēnākajiem. Un šis ir tas gadījums, 
kad to viennozīmīgi nevar izskaidrot ar 
lielāku vai mazāku degvielas daudzumu 
degvielas bākā.
Prognozējams, ka ar jauno formulu 
STR8 sausā trasē konkurēt būs 
grūti, tādēļ nevienu nepārsteigs, ja 
no sacensībām Melburnā Rikjardo 
un Verņē atgriezīsies bez punktiem. 
“Toro Rosso” cerība ir lietus, taču labai 
komandai tas tā nevar būt. Konstruktoru 
kausā “Toro Rosso” diez vai būs spējīga 
iesaistīties cīņā par pirmo sešinieku.

T

“Noteikti esam 
ātrāki kā pērn, 
taču grūti pateikt, 
cik spēcīgi šogad ir 
pārējie.”
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Labākie “Toro Rosso” komandas apļa 
laiki Barselonas trasē

Žans Ēriks Verņē
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bām lēnākajām F1 vienībām, 
kas reizē arī jaunākās starp 
visām, nav daudz līdzjutēju 
un naudas, toties konkrēts 

mērķis - iesaistīties cīņā vismaz ar kādu 
no “vecajām” komandām.
Pēdējos gadus lielākās cerības tiek 
liktas uz malaiziešu vienību “Caterham”, 
kas zināmu progresu piedzīvoja jau 
pērn, kad tika pie “Renault” motoriem. 
Sezonas pēdējā posmā Brazīlijā vienam 
no pilotiem pat izdevās finišēt 11. vietā, 
līdz ar to tikai viena pozīcija šķīra “Cater-
ham” no vēsturiska panākuma - pirmā 
punkta.
Barselonā notikušie testi gan priecīgas 
vēstis neatnesa. Komandas nedēļas 
labākais rezultāts bija 17. vieta un drīzāk 
izskatās, kas ir sperts solis atpakaļ, ko 
varētu labot ar papildinājumiem un tehni-
skajiem jauninājumiem sezonas gaitā. 
Pilnīgi noteikti var apgalvot, ka pirmajā 

posmā Austrālijā “Caterham” vienība par 
punktiem necīnīsies, taču, ja paveiksies, 
var pārspēt “Toro Rosso” un “Marus-
sia”. Viss pārējais iespējams tikai uz citu 
komandu neveiksmju rēķina.

Par sliktu “Caterham” runā arī izmaiņas 
sastāvā. Ja pagājušajā gadā komandu 
pārstāvēja Heiki Kovalainens un Vitālijs 
Petrovs, pavisam ne tie vājākie braucēji, 
tad šogad abi ir atlaisti no darba nau-
das nepietiekamības dēļ, bet viņu vietā 
pieņemti Šārls Piks, kurš pērn aizvadīja 
debijas sezonu “Marussia” komandā un 
ne ar ko ievērības cienīgu neizcēlās, 
kā arī debitants Gido van der Garde. Ja 
pie punktiem nespēja tikt Kovalainens 
un Petrovs, šiem diviem cerību ir vēl 
mazāk.
“Caterham” ir potenciāls kļūt par vājāko 
F1 komandu 2013. gadā.

A

“Esam izdarījuši visu, 
ko varējām paveikt šo 
dažu nedēļu laikā.”
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Labākie “Toro Rosso” komandas apļa 
laiki Barselonas trasē

Šarls Piks
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MAKSS ČILTONS ŽILS BJANKI

GP 
20

POLE
0

UZVARAS 

0

MARUSSIA
TITULI 

0

KONSTRUKTORA 
KAUSI 

0

ēc tam, kad no F1 čempionāta 
ir aizgājusi HRT vienība, tieši 
“Marussia” uzskatāma par 
vājāko komandu. Tomēr šis 

stāsts iesākas ar nelielu cerību stariņu.
Ja “Marussia” līdz šim netika vērtēta kā 
vadošā no jaunajām F1 komandām, tad 
šogad par tādu kļūt tai ir labākas izredz-
es kā jebkad. Pirmais, ko tā ir izdarījusi, 
lai pretendētu uz pirmo punktu savā 
vēsturē, ir talantīgā jaunā pilota Žila 
Bjanki iekļaušana sastāvā. Maz ticams, 
ka šis francūzis būs sliktāks variants kā 
uz DTM pārgājušais Timo Gloks, lai gan 
Bjanki, protams, ir daudz mazāka piere-
dze pie F1 bolīdu stūres.
Sākotnēji Bjanki bija plānojis tikt pie 
līguma ar “Force India”, kas pēdējā brīdī 
neizdevās, taču viņam laimējās izman-
tot citu izdevību un no sastāva izstumt 
Luišu Raciju, kurš jau bija noslēdzis 
līgumu ar “Marussia”, taču tika pievilts 

no sponsoru puses, kā rezultātā iespēju 
debitēt Formulā 1 pazaudēja. “Marus-
sia” šī ir iespēja nākotnē tikt pie “Ferrari” 
motoriem, jo Bjanki ir šīs itāļu rūpnīcas 

protežē. Viņa komandas biedrs šogad 
būs cits F1 debitants Makss Čiltons.
Rezultāti Barselonas testos gan ne-
liecina, ka “Marussia” pēkšņi piedzīvos 
ievērojamu lēcienu savā attīstībā, taču 
pārspēt “Caterham” ir jākļūst ne tikai par 
galveno šī gada mērķi, bet pat obligātu 
uzdevumu. 
Testos komanda sasniedza 18. labāko 
rezultātu, kas sapņus par sasniegumiem 
atgriež uz zemes, taču viens fakts ir 
diezgan nozīmīgs - Bjanki bija apmēram 
sekundi ātrāks par Čiltonu.

P

“Nav viegli cīnīties 
ar vidējā līmeņa 
komandām, bet mēs 
mēģināsim.”
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Žils Bjanki
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KALENDĀRS
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Formula 1

2013.gada sezona ieies 
vēsturē ar to, ka kalendārs 
par visiem 100% nebija 
skaidrs vēl sezonai sākoties, 
tomēr tas netraucē For-
mula 1 saimniekam Bernijam 
Eklstonam paziņot, ka 2014.
gadā mūs sagaida 22 sacīkšu 
sezona.

Aldis Putnins,
, @F1LV
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radicionāli jaunās sezo-
nas kalendāru FIA Motoru 
sporta padome apstiprina 
jau novembrī - uzreiz pēc 

iepriekšējās sezonas izskaņas, 
tomēr šoreiz radās problēmas un 
neskaidrības ar vairākiem pos-
miem. Vispirms atkrita sasteigtais 
Ņūdžersijas GP projekts, kura 
ieviešana kalendārā reāla kļūst 
tikai 2014.gadā. Vēl iepriekš vasarā 
kļuva skaidrs, ka kalendārā nebūs 
arī divu posmu Spānijā - Valensijas 
ielu trase, kas uzņēma Eiropas GP, 
nepagarināja savu līgumu, jo esošajā 
ekonomiskajā situācijā Spānijā divi tik 
ģeogrāfiski tuvu novietoti posmi nav 
rentabli. Tātad uz to brīdi ar posmu 
skaitu mēs bijām ‘-1’ attiecībā pret 
2012.gadu, kad kalendārā bija rekord-
liels sacīkšu skaits - 20.
Tomēr ar to viss nebeidzās - 2013.
gadā ir Nirburgringas trases kārta 
uzņemt Vācijas GP posmu un trases 
īpašnieku pastāvīgās finansiālās 
ķibeles neļāva mums būt drošiem par 
to, ka sacīkste trasē uz dienvidiem no 
Ķelnes tiešām notiks. Ar kopīgām Ekl-
stona, vietējās pašvaldības un trases 
īpašnieku pūlēm tika panākts kom-
promiss - arī F1 saimnieks piekrita 
mīkstināt finansu prasības.
Tostarp mēģinājumi Ņūdžersijas 
posma vietā steidzamības kārtā ielikt 
Turcijas posmu Stambulā, Francijas 
posmu Pola Rikāra trasē vai Austri-
jas posmu “Red Bull Ring” trasē tā 
arī neizdevās. Neizdevās tikai un 
vienīgi augsto finansiālo prasību dēļ, 
jo katrs posms ienes kopējā FOM 
katlā konkrētu naudas summu, kuru 
sezonas beigās sadala komandas un 
čempionāta īpašnieki “CVC Capital”.
Tātad šogad esam paspēruši solīti 
atpakaļ no rekordskaitļa 20, taču tas 
netraucē Eklstonam uzstādīt mērķi 
2014.gadā, kad parādīsies jaunie 
V6 turbo motori, spert trīs soļus uz 
priekšu.
“Mums tikai jāizvēlas īstās vietas 
sacīkstēm, bet komandas varētu tikt 
galā arī ar 22 sacīkstēm sezonā,” 
paziņoja Eklstons. Tomēr viņa 
mēģinājumus paplašināt kalendāru 
cenšas nedaudz bremzēt komandas, 
kuras atgādina par cilvēcisko faktoru - 
arī komandu darbiniekiem ir ģimenes 
un arī viņiem pienākas atvaļinājums.
Ja 2012.gadā kalendāram pievienojās 
ASV GP posms Ostinā, kas kļuva 
gandrīz par sezonas spožāko noti-
kumu, tad šogad mēs iztiksim bez 
jaunām trasēm, tomēr 2014.gadā 
to varētu būt pat trīs. Vispirms jau 
minētā Ņūdžersijas trase, kā arī ilgi 
gaidītais Krievijas GP Olimpiskajos 
Sočos. Savukārt trešā varētu būt 
sacīkste Meksikā, kas sakarā ar divu 
meksikāņu parādīšanos Formulā 1 
piedzīvo strauju popularitātes uz-
plaukumu. Tas viss būs nākamgad, 
bet šogad paliekam pie 19 posmu 
ceļojuma apkārt Pasaulei un viss 
sāksies Austrālijā, Melburnā.

T

255
Dienu skaits 2013.gada sezonā 230

Īsākā distance km starp F1 pos-
miem: no Hokenheimas līdz Spa1919

Kopējais pieejamais punktu skaits 3.5
MILJARDI
Kopējais iedzīvotāju skaits 
valstīs, kas uznem F1 posmus,

1138
Kopējais aplu skaits 2013.gadā,

Dārgais projekts ar izklaides parku Nirburgringā  
padziļināja finansu problēmas un sekmēja trases 

iespējamo pazušanu no Formula 1 kalendāra

2013.gada sezona gluži kā iepriekšējos gados 
noslēgsies Brazīlijā - vecā kaluma Interlagosas trasē



N Datums/Laiks Grand Prix Trase Trases garums Trases rekords Uzvarētājs 2012 Uzvarētājs 2013

1 14.marts  
8:00

Austrālijas 
GP

Albertparks,  
Melburna

5.303  
km

1:24.125s 
M.Šūmahers

Dž. Batons 
McLaren

2 24.marts 
10:00

Malaizijas  
GP

Sepanga, Kuala-
lumpura

5.543  
km

1:34.223s 
HP.Montoija

F.Alonso 
Ferrari

3 14.aprīlis 
10:00

Kīnas 
GP Šanhaja 5.451 

km
1:32.238 

M.Šūmahers
N.Rosbergs 
Mercedes

4 21.aprīlis 
15:00

Bahreinas  
GP

Sakira, 
Bahreina

5.412 
km

1:30.238s 
M.Šūmahers

S.Fetels 
Red Bull

5 12.maijs 
15:00

Spānijas 
 GP

Katalonija, 
Barselona

4.655 
km

1:21.670s 
K.Raikonens

P.Maldonādo 
Williams

6 26.maijs 
15:00

Monako 
GP

Montekarlo, 
Monako

3.340 
km 

1:14.439s 
M.Šūmahers

M.Vēbers 
Red Bull

7 9.jūnijs 
21:00

Kanādas  
GP

Ž.Vilnēva trase, 
Monreāla

4.361 
km

1:13.622s 
R.Barikello

L.Hamiltons 
McLaren

8 30.jūnijs 
15:00

Lielbritānijas 
GP Silverstona 5,891 

km
1:34.908s 
F.Alonso

M.Vēbers 
Red Bull

9 7.jūlijs 
15:00

Vācijas  
GP Nirburgringa 5.148 

km
1:29.468s 

M.Šūmahers
F.Alonso 
Ferrari

10 28.jūlijs 
15:00

Ungārijas 
GP

Hungarorings, 
Budapešta

4.381 
km

1:19.071s 
M.Šūmahers

L.Hamiltons 
McLaren

11 25.augusts 
15:00

Belģijas 
GP

Spa  
Frankošamps

7.004 
km

1:47.263s 
S.Fetels

Dž. Batons 
McLaren

12 8.septembris 
15:00

Itālijas  
GP Monca 5.793 

km
1:21.046s 

R.Barikello
L.Hamiltons 

McLaren

13 22.septembris 
15:00

Singapūras 
GP

Marina Bay, 
Singapūra

5.073 
km

1:45.499s 
K.Raikonens

S.Fetels 
Red Bull

14 6.oktobris 
9:00

Korejas  
GP Jeongama 5.615 

km
1:39.605s 
S.Fetels

S.Fetels 
Red Bull

15 13.oktobris 
9:00

Japānas  
GP Suzuka 5.807 

km
1:31.540s 

K.Raikonens
S.Fetels 
Red Bull

16 25.oktobris 
11:30

Indijas  
GP

Budda  
International

5.125 
km

1:27.249s 
S.Fetels

S.Fetels 
Red Bull

17 3.novembris 
15:00

Abu Dabi 
GP Jas marina 5.554 

km
1:40.279s 
S.Fetels

K.Raikonens 
Lotus

18 17.novembris 
21:00

ASV 
GP

Circuit of The 
Americas

5.513 
km

1:39.347s 
S.Fetels

L.Hamiltons 
McLaren

19 24.novembris 
18:00

Brazīlijas  
GP

Jose Carlos Pace 
Interlagosa

4.309 
km

1:11.473s 
HP.Montoija

Dž. Batons 
McLaren

,

,
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Visus rezultātus, jaunākās ziņas, analīzi un citus Formula 1 līdzjutējus meklē: WWW.F1.LV

IZPRINTĒ!



REZULTĀTI
2013.gada Formula 1

IZPRINTĒ!

AUS 
GP

MAL 
GP

CHI 
GP

BAH 
GP

SPA 
GP

MON 
GP

CAN 
GP

GBR 
GP

GER 
GP

UNG 
GP

BEL 
GP

ITA 
GP

SIN 
GP

KOR 
GP

JAP 
GP

IND 
GP

ABD 
GP

USA 
GP

BRA 
GP

S.Fetels 
Red Bull

M.Vēbers 
Red Bull

F.Alonso 
Ferrari

F.Masa 
Ferrari

Dž.Batons 
McLaren

S.Peress 
McLaren

K.Raikonens 
Lotus

R.Grožāns 
Lotus

N.Rosbergs 
Mercedes

L.Hamiltons 
Mercedes

N.Hulkenbergs 
Sauber

E.Gutjeress 
Sauber

P.Di Resta 
Force India

A.Zutils 
Force India

P.Madonādo 
Williams

V.Botass 
Williams

Ž.Ē.Vernē 
Toro Rosso

D.Rikjardo 
TOro Rosso

Š.Piks 
Caterham

G.van der Garde 
Caterham

Ž.Bjanki 
Marussia

M.Čiltons 
Marussia

Visus rezultātus, jaunākās ziņas, analīzi un citus Formula 1 līdzjutējus meklē: WWW.F1.LV
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ēdējos divos gados Formulu 1 
pametuši četrdesmitgadnieki 
ar milzīgu GP pieredzi 
Formulā 1: Mihaels Šūmahers 

(306 GP), Rubenss Barikello (322 GP), 
Jarno Trulli (252 GP) un Pedro de la 
Rosa (107 GP). Viņu vietā nākuši vairāki 
jauni piloti un šogad pievienojušies 5 
debitanti, kas kopējo pieredzes līmeni 
F1 krietni ir pavilcis uz leju. Ja vēl pirms 
2 gadiem vidējais GP posmu skaits 
uz aktīvo pilotu Formulā 1 bija 96,95 
GP, tad šogad esam atkāpušies 2004.
gada līmenī pie 74,86 GP atzīmes. Tas 
nav slikti vai labi - tas ir interesanti, jo 
debitantu ienākšana un aklimatizēšanās 
vienmēr ir aizraujošs un svarīgs process, 
kas nosaka viņu tālāko karjeru.
Trīs no debitantiem pērn startēja GP2 
sērijās: Makss Čiltons (Marussia) bija 
ceturtajā vietā, Estabans Gutjeress 
(Sauber) palika trešais, bet Gido Van der 
Garde (Caterham) - sestais. Žils Bjanki, 
kurš debitēs Marussia sastāvā, GP2 
startēja vēl gadu iepriekš, kad finišēja 
trešais, savukārt Valteri Botass (Wil-
liams) ir GP3 čempions. Tas norāda, ka 
GP3 un GP2 izvēlētais ceļš uz Formulu 
1 jorojām ir pats drošākais. Visi šie 
piloti bija vieni no līderiem GP2 vai GP3 
sērijās, tomēr ar to vien nepietiek - vis-
iem viņiem ir arī personīgo sponsoru at-
balsts, kas ir tik pat svarīgs komponents 
debijai F1 kā rezultāti zemākajās klasēs.
Nenoliedzami 2013.gada sezonā būs 
ļoti aizraujoša cīņa par ‘Gada Debitanta’ 
titulu, lai gan reāli vērtējot pēc komandu 
spēku samēra tikai diviem ir izredzes 
sezonas izskaņā iesaistīties cīņā par šo 
titulu - Gutjeresam Sauber sastāvā un 
Botasam Williams vienībā. Vai kādam no 
viņiem izdosies atstāt paliekošu iespaidu 
savā pirmajā gadā Formulā 1, vērtēsim 
novembrī, bet tikmēr atcerēsimies 
izcilākos piemērus debijām Formulā 1.

Jaunās
asinis

Aldis Putnins,
, @F1LV

TOP5
DEBITANTI

5

4

3

2

1

2013.gada sezonā 
starp 22 pilotiem pieci 
būs debitanti un tas 
nozīmē, ka notikusi 

ļoti ievērojama kadru 
atjaunošanās...

P

Mihaels Šūmahers (1991-1992)

Pēc sensacionālās debijas Jordan, 
sekoja pāreja uz Benetton un pirmā 
pilnā sezona tika noslēgta 3.vietā 
kopvērtējumā (uzvara Spa) - tikai 
pāris punktus aiz Rikardo Patrēzes ar 
tobrīd nepārspējamo Williams FW14.

Luiss Hamiltons (2007)

4 uzvaras, neskaitāmi pjedestāli un 
tikai finālā zaudēts tituls - tā bija 
lieliska debija, bet ne vairāk, jo Luiss 
tai gatavojās gadiem un perfek-
tos inkubatora apstākļos, turklāt 
McLaren tobrīd bija labākā mašīna.

Žaks Vilnēvs (1996)

Līdzīgi kā Hamiltonam - rezultāti 
neparāda visu ainu. Žaks pirms 
sezonas līdz mielēm testēja Williams 
formulu, kas tobrīd bija etalons. 
Rezultātā - pole un 2.vieta debijas 
sacīkstē, kā arī 4 uzvaras, bet finālā 
palika aiz komandas biedra Deimona 
Hila.

Kleijs Regazoni (1970)

Šveicietis debiju Ferrari sastāvā 
piedzīvoja tikai piektajā sacīkstē 
Holandē, kur izcīnīja 4.vietu. Sekoja 
4 pjedestāli uz uzvara Moncā, kas 
deva viņam 3.vietu kopvērtējumā - 7 
punktus aiz komandas biedra Žakija 
Iksa.

Airtons Senna (1984)

Senna par katru cenu gribēja debiju 
F1 un piekrita vājās Toleman koman-
das piedāvājumam. Sekoja punkti jau 
otrajā sacīkstē (toreiz tos piešķīra 
tikai TOP6) un trīs pjedestāli (2.vieta 
Monako!). Atšķirībā no pārējiem TOP 
debitantiem, Senna guva panākumus 
ar izteikti vāju formulu.



B O T A S S
Valteri

Somijā Formula 1 līdzjutēji ir pāliecināti, ka Valteri Botass ir nākamais slaveno somu čempionu rindā aiz Kekes Rosberga, Mikas 
Hakinena un Kimi Raikonena. Šosezon Valteri debitēs “Williams” sastāvā un uz to lielā mērā somu pilots cerēja jau pērn - kad 
tikāmies ar viņu Itālijas GP laikā Moncā (skatīt EMAG Nr.4), Botass neslēpa savu gatavību iekāpt augstākajā līgā. Šobrīd tas ir 
noticis un vēlos prognozēt, ka viņš kļūs par sezonas labāko debitantu, tomēr pašam mērķi ir vēl augstāki.

iss sākās 1995.gadā, kad 
sešu gadu vecumā Valteri 
sāka regulāri braukt ar kartin-
gu, bet 2007.gadā tika veikts 

nākamais solis uz formulu sacīkstēm 
- Botass finišēja trešajā vietā Formula 
Renault 2.0 NEC čempionātā, bet jau 
gadu vēlāk kļuva par čempionu. 
Turklāt soms togad izcīnīja arī Eu-
rocup titulu un ceļā uz to pārspēja 
austrālieti Danielu Rikjardo, kurš 
vēl trīs posmus pirms čempionāta 
beigām bija vadībā ar 13 punk-
tiem. Tomēr ar divām uzvarām 
pēdējos trīs posmos pietika, lai 
par čempionu kļūtu Botass. Tagad 
abi turpinās sāncensību Formula 
1 trasēs.
Nākamais solis bija For-
mula 3 čempionāts 
un ART komanda, 
kuras sastāvā 
viņš nespēja 

tikt pie uzvarām savā debijas gadā, 
tomēr kļuva par labāko debitantu, 
ieguva trešo vietu kopvērtējumā un 
pēc sezonas uzvarēja prestižajā 
F3 Masters sacīkstē. Titulu izcīnīja 
Žils Bjanki - Botasa komandas 
biedrs ART komandā, kura līdz F3 
čempionu nosaukumam bija aizve-

dusi arī tādus pilotus 
kā Luiss Hamiltons, 
Pols di Resta, Romēns 
Grožāns un Niko Hulk-
enbergs. Tomēr Botass 
nepievienojās viņiem - 2010.
gadā F3 uz skatuves uznāca 
“Volkswagen” atbalstītā 
“Signature” komanda, kuras 
sastāvā par čempionu kļuva 
Edoardo Mortara.

Lai iegūtu jaunu 
impulsu savai 
karjerai, Botass 
2011.gadā 
pievienojās 
GP3 sērijām, 
kas gan bija 
solis sāņus 
no F3, tomēr 
tas nolika 
talantīgo 
somu pilotu 
Formula 1 
komandu 
bosu acu 
priekšā. 
Tolaik 
Valteri 
Botasa 
talantu 
jau bija 
pamanījis 
Mika 
Hakinens, 
kurš kopā ar 
savu bijušo 
menedžeri 

Didjē Kotonu uzņēmās šefību pār 
Botasu. Vienlaicīgi kļūt par somu pilota 
menedžeri vēlējās arī Toto Volfs, kuram 
bija cieša saikne “Williams” komandā 
un tika nolemts, ka Valteri Botasa 
karjeru virzīs visi trīs kungi kopā. Tas 
deva rezultātu - jau 2010.gada izskaņā 
Botass kļuva par “Williams” testu pilotu, 
kas rezultējās braucienos ar Formula 1 
mašīnu taisnes testos, kā arī simulatora 
darbā Grūvas fabrikā. Tostarp GP3 se-
zona tika pabeigta ar titulu, lai gan pirmā 
sezonas puse bija ļoti vāja - pāreja 
no F3 mašinērijas nebija viegla. Cīņā 
par titulu Valteri Botass pārspēja britu 
Džeimsu Kalādo.
2012.gads Botasam nebija viegls - 
pirmo reizi kopš karjeras sākuma viņš 
pavadīja sezonu bez sacīkstēm un 
pildīja “Williams” testu un rezerves pilota 
pienākumus. Taču upuris bija to vērts - 
15 Grand Prix posmos Botass piedalījās 
piektdienu treniņos, kur ar Bruno Sen-
nas mašīnu palīdzēja komandai gatavo-
ties sacīkstei un pats apguva F1 trases. 
Tas nesa augļus un “Williams” komanda 
novērtēja somu pilota ieguldījumu ļoti 
augstu. Tik augstu, ka pirms 2013.gada 
sezonas deva priekšroku viņa talantam, 
nevis Bruno Sennas brazīliešu sponso-
riem.
“Valteri ir daļa no mūsu ģimenes jau trīs 
gadus un es zinu, ka mūsu inženieri viņa 
ieguldījumu vērtē ļoti augstu,” skaidroja 
komandas boss Sers Frenks Viljamss. 
“Viņa spējas uztvert, apgūt un likt lietā 
jaunu informāciju ir izcilas. Turklāt 2012.
gads parādīja, ka viņš spēj iemācīties 
jaunas trases ļoti ātri.”

2011.gadā Botass ART sastāvā izcīnīja GP3 titulu 
ar pirmo piegājienu.

Valteri Botass F3 Euroseries čempionātā tā arī 
nekļuva par čempionu.
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ČILTONS
MAKSS DEBITANTI

Jau 2012.gada sezonas izskaņā, kad Makss Čiltons tika 
apstiprināts “Marussia” rezervista amatā, kļuva skaidrs, ka jau-
nais brits kļūs jau par ceturto debitantu mazās komandas sastāvā 
pēdējās četrās sezonās. Blakus pieredzējušajam Timo Glokam 
iepriekš startēja Lukas di Grasi, Žeroms D’Ambrosio, Šarls Piks 
un tagad bija pienākusi Maksa Čiltona kārta. Tomēr “Marussia” 
finansu problēmas lika Gloka pieredzi aizstāt ar cita pilota 
naudu un neviļus Makss Čiltons ir kļuvis par komandas līderi 
- vai debitantam tas nav par daudz prasīts?

akss Čiltons un viņa vecākais 
brālis Toms savu ceļu 
autosportā izlauza pateicoties 
tēva Grehema finansu atbal-

stam. Grehems Čiltons bagātību ieguva, 
kad savu privāto apdrošināšanas 
kompāniju pārdeva gigantam “Aon” 
un saņema par to 77 miljonus sterliņu 
mārciņu.
Tolaik Maksam bija 17 gadi un viņš jau 
otro sezonu aizvadīja britu Formula 3 
čempionātā - interesanti, ka debijas 
gadā viņam nācās pirmo posmu izlaist, 
jo nebija sasniedzis minimālo vecuma 
ierobežojumu - 16 gadus. Tomēr tikai 
trešajā sezonā britu F3 viņš izcīnīja 
pirmo uzvaru un sezonas beigās finišēja 
ceturtajā vietā, kamēr titulu izcīnīja Dan-
iels Rikjardo.
Maksa Čiltona pāreja uz GP2 sērijām 
lielā mērā atgādināja viņa ceļu britu F3 
čempionātā - divas sezonas bez nopi-
etniem panākumiem, bet trešajā sekoja 
ceturtā vieta kopvērtējumā. 2010.gadā 
viņš GP2 piedzīvojumu sāka “Ocean” 
komandā un ar 3 punktiem bija viszemāk 
no pilotiem, kas piedalījās visos posmos. 
Gadu vēlāk jau “Carlin” sastāvā Čiltons 
guva 4 punktus, tomēr vājie rezultāti 
netraucēja viņam tikt pie pirmās iespējas 
izmēģināt F1 mašīnu - jauno pilotu 
testos Abu Dabi viņš sēdās “Force India” 
formulā.
2012.gadā - trešajā sezonā joprojām 
“Carlin” sastāvā Čiltons jau regulāri 
spēja iebraukt punktos un sekoja arī 
pirmās uzvaras - no ‘pole position’ 
Ungārijā un sezonas pēdējā posmā 
Singapūrā. Sezonu Čiltons pabeidza 
ceturtajā vietā - aiz Davides Valseki, 
Luiša Racijas un Estebana Gutjeresa.
Sezonas gaitā Čiltons pamazām 
integrējās arī “Marussia” F1 sastāvā, 
kur lielu lomu spēlēja tēva piesaistītie 
naudas līdzekļi. Makss piedalījās jauno 
pilotu testos Silverstonā un pirmo reizi 
arī piektdienu treniņos Abu Dabi posmā.

“Makss 
ļoti ātri iejutās 
komandā un lielā 
mērā tas ir pateicoties 
faktam, ka viņš ir ļoti 
dzīvespriecīgs un 
pieklājīgs jauns cilvēks, 
kura kompānija ir ļoti 
patīkama,” paziņoja 
komandas vadītājs 
Džons Būts. 
Par Būta vārdu pa-
tiesumu varēju 
pārliecināties testos Heresā, kur radās 
iespēja pavisam īsai sarunai ar Maksu 
Čiltonu. Jaunais brits staroja pēc For-
mula 1 mašīnā pavadītas smagas darba 
dienas un uz manu jautājumu par to vai 
viņš ir gatavs kļūt par “Marussia” koman-
das līderi 2013.gada sezonā, Čiltons 
atbildēja: “Ja es nebūtu gatavs Formu-
lai 1, tad noteikti nebūtu šeit nokļuvis. 
Mani panākumi GP2 sērijās 2012.gadā 
un arī gūtā pieredze jaunu komandu 
[viņš vairākkārt startēja debitējošu 
komandu sastāvā - autora piezīme] 
sastāvā liek juties pārliecinātam, ka 
spēšu tikt galā ar uzdevumu, lai gan tas 
būs ļoti smags - par to man nav ilūziju. 
“Marussia” komanda nav guvusi punk-
tus savā pastāvēšanā Formulā 1 un, 
ja man tas izdotos, tad nenoliedzami 
būtu līdzšinējās karjeras augstākais 
panākums, un tas man sagādātu milzīgu 
prieku un gandarījumu.”

M

...neviļus Makss Čiltons ir kļuvis par 
komandas līderi -  

vai debitantam tas nav par daudz 
prasīts?

Barselonas testos Čiltons bija ātrāks par 
sīvākajiem sāncenšiem no Caterham

Pirmās divas sezonas GP2 sērijās nebija 
veiksmīgas,  bet 3. atnesa pirmās uzvaras
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van  der
Gido

Garde
DEBITANTI

Gido van der Garde jau 2004.gadā startēja vienās sacīkstēs ar Niko Ros-
bergu un Luisu Hamiltonu, tomēr holandietis pievienojas Formula 1 
čempionātam tikai šogad. Van der Gardem bija vajadzīgi deviņi gadi, 
lai no F3 līmeņa nonāktu līdz debijai F1. Aizkavējies talants vai ielēcis 
pēdējā F1 vagonā? Drīzāk jau otrais variants, jo arī zemākajās 
sacīkšu klasēs Gido ar spožiem panākumiem nevar palepoties.

004.gadā Gido van der Garde, 
kura elks sacīkšu pasaulē bija 
holandietis Joss Verstapens, 
debitēja Formula 3 čempionātā 

un pāris sezonas vēlāk izpelnījās (vairāk 
pateicoties sponsoriem) iespēju testiem 
mazajā F1 komandā “Super Aguri”. 
Turpmākajos gados Van der Garde 
bija tuvās attiecībās ar vairākām F1 
komandām, tostarp “Williams”, “Spyker” 
un HRT, tomēr tikai pēc pievienošanās 
“Caterham” GP2 vienībai, viņš ielika 
pamatus savai debijai Formulā 1 zaļās 
komandas sastāvā.
Ja neskaita viņa titulus kartingā savā 
dzimtenē Holandē, tad vienīgais 
čempiona tituls van der Gardem 
bija 2008.gadā Formula Renault 3.5 
čempionātā un arī pats pilots to min kā 
pierādījumu savam ātrumam un talantam. 
Tomēr viņa sekojošā pāreja uz GP2 ne-
nesa gaidīto panākumu turpinājumu - ho-
landietis pēdējos četrus gadus ir pavadījis 
GP2 sērijās un lai gan vairākkārt ticis 
uzskatīts par titula pretendentu, sezonas 
beigās kopvērtējumā augstāk par 5.vietu 
viņam tā arī nav izdevies nokļūt. Šajā 
laikā Gido van der Garde ir startējis kopā 
un sacenties pret lielāko daļu no šobrīd 
aktīvajiem Formula 1 pilotiem: ar Niko 
Rosbergu un Polu Di Restu F3, ar Luisu 
Hamiltonu, Sebastianu Fetelu F3 un For-
mula Renault 3.5 čempionātos, savukārt 
ar Serhio Peresu, Romēnu Grožānu, 
Estebanu Gutjeresu, Šarlu Piku, Luišu 
Raciju, Maksu Čiltonu un Pastoru 
Maldonādo GP2 sērijās. Interesanti, ka 
esošais holandieša komandas biedrs 
Šarls Piks jau reiz bija blakus boksā - abi 
bija komandas biedri 2011.gadā GP2.
“Es savu komandas biedru Šarlu Piku 
pazīstu ļoti labi, jo kopā jau esam 
strādājuši,” jaunā modeļa prezentācijā 
Heresā stāstīja nedaudz no preses 
uzmanības apmulsušais van der Garde. 
“Viņš ir lielisks puisis un viņam ir viena 

gada pieredze 
Formulā 1, tāpēc 
mans uzdevums 
ir mācīties no 
viņa pirmajā 
sezonas daļā, 
bet otrajā sākt ar 
viņu cīnīties.”
Nevienam nav noslēpums, ka Gido van 
der Garde savu līgumu ar “Caterham” 
ir paraksījis lielā mērā tieši pateicoties 
ļoti nopietnam holandiešu modes nama 
“McGregor” atbalstam. Turklāt līgums ar 
“Caterham” ir tikai uz vienu sezonu, lai 
gan tas paredz iespēju to pagarināt uz 
2014.gadu.
Kamēr pats Van der Garde sagaida 
smagu sezonu un nedomā pagaidām 
par tādu mērķi kā cīņu par punktiem, 
viņš ir pārliecināts, ka tikai viņa klātbūtne 
Formulā 1 atkal pacels interesi par 
motoru sportu viņa dzimtenē Nīderlandē, 
kas pēdējo reizi ar savu pilotu varēja 
lepoties 2007.gadā, 
kad “Spyker” sastāvā 
startēja Kristians Alberss. 
Savukārt pēdējā reize, 
kad holandietis stāvēja 
uz goda pjedestāla bija 
1994.gadā, kad Joss 
Verstapens “Benetton” 
sastāvā izcīnīja divas 
trešās vietas Ungārijā un Beļģijā (abas 
reizes neiztika bez tiešas vai netiešas 
komandas biedra Mihaela Šūmahera 
palīdzības). Interesanti, ka tieši Verstap-
ena panākumi toreiz palīdzēja iedvesmot 
Van der Gardi uzsākt startus kartinga 
sacensībās.
“Es sāku startēt kartinga sacensībās 
tieši pēc Josa Verstapena panākumiem 
Formulā 1,” atzina Van der Garde. “Tas 
bija ļoti patīkami vērot, kā visa valsts 
toreiz juta līdz Josam. Ja arī es spēšu ko 
līdzīgu panākt savā dzimtenē, tas būs 
mega sasniegums.”

Josa Verstapena panākumi “Benetton” 
sastāvā 1994.gadā palīdzēja iedvesmot 
Van der Gardi uzsākt startus kartinga 

sacensībās

2

2012.gada sezonā “Caterham”  sastāvā Van der 
Garde piedalījās Japānas GP piektdienas treniņos
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Bjanki
Žils

Lai gan viņš zaudēja Adrianam Zutilam cīņā par vietu “Force India” 
komandā, mēs nezinām cik liela nozīme šajā zaudējumā bija tieši 
pilotēšanas mākai un cik pieredzei vai sponsoru atbalstam. Tomēr 
pāris dienas vēlāk viņš izrādījās gana labs “Marussia” komandai, 
kura bija atlaidusi Luišu Raciju par līgumsaistību nepildīšanu jeb, 
skaidrā valodā runājot, nokavētiem sponsoru maksājumiem.

ar teikt, ka Žilam Bjanki auto 
sacīkšu gars ir asinīs - 1968.
gadā Lemānas 24 stundu 
sacīksti uzvarēja Lusjēns 

Bjanki, kas ir Žila tēvocis. Sešdesmitajos 
gados Lusjēns piedalījās arī Formula 1 
sacīkstēs (kopā 19) un reizi pat kāpa uz 
goda pjedestāla - 1968.gada Monako GP 
izcīņā ar “Cooper” formulu viņš izcīnīja 
trešo vietu. Atgriežoties pie Žila, viņš 
kartingā pirmo reizi iesēdās jau 3 gadu 
vecumā, bet piecos gados sāka piedalīties 
sacīkstēs.
Jau 2003.gadā Bjanki savā ziņā nokļuva 
“Ferrari” paspārnē, kad tika uzaicināts uz 
“Maranello Karting” komandu, bet četrus 
gadus vēlāk viņš debitēja formulu sērijās 
un jau pirmajā gadā izcīnīja titulu Formula 
Renault 2.0 Francijas čempionātā. Šajā 
brīdī par viņa menedžeri kļuva Nikolā Tods 
- Žana Toda dēls, kurš pieskata tādu F1 
pilotu karjeras kā Felipe Masa un Pastors 
Maldonādo. Tālāk Bjanki karjerā 2008.
gadā sekoja pāreja uz F3 Euroseries 
čempionātu, kur francūzis finišēja trešajā 

DEBITANTI

1968.gadā Lemānas 24 stundu sacīksti uzvarēja Lusjēns Bjanki, kas ir Žila tēvocis. 
Viņš piedalījās arī F1 sacīkstēs (kopā 19) un reizi pat kāpa uz goda pjedestāla - 

1968.gada Monako GP izcīņā ar “Cooper” formulu viņš izcīnīja 3. vietu.
vietā, bet pēc gada pārliecinoši kļuva par 
čempionu ar deviņām uzvarām azotē.
Pēc šī sasnieguma Žils Bjanki tika ne tikai 
pie testiem ar “Ferrari” F1 formulu, bet arī 
kļuva par vēsturē pirmo pilotu, kurš tika 
iekļauts jaunizveidotajā “Ferrari” jauno 
pilotu akadēmijā.
Nākamais loģiskais solis bija GP2 
sērijas 2010.gadā, kur francūzis 
turpināja pārstāvēt Nikolā Toda ART 
komandu, kuras sastāvā piedalījās arī 
F3 čempionātā. Kā debitants Bjanki 
izcīnīja trešo vietu, tomēr sezonas laikā 
pie uzvarām tā arī netika. Turpinājumā 
sekoja aizraujošs duelis ar tautieti 
Romēnu Grožānu GP2 Asia sērijās, kur 
labāks izrādījā tagadējais “Lotus” pilots. 
Līdzīga situācija bija arī 2011.gada GP2 
čempionātā, kur priekšā Bjanki sezonas 
izskaņā aizsteidzās arī Luka Filipi.
Tātad augstāk par 3.vietu GP2 
čempionātā francūzis tā arī nenokļuva, 
taču ar to pietika, lai saglabātu “Ferrari” 
atbalstu un 2012.gadā kļūtu par “Force 
India” rezervisu. Šī loma paredzēja arī 
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iespēju piedalīties piektdienu treniņos 
sezonas gaitā un tā Bjanki pamazām krāja 
kilometrus pie F1 mašīnas stūres. Tostarp, 
lai sacīkšu instinkti nenotrulinātos, Bjanki 
startēja Formula Renault 3.5 čempionātā, 
kur tikai par mata tiesu pēc tehniskām 
problēmām un divdomīgas sadursmes 
izšķirošajā sacīkstē viņš zaudēja titulu 
Robinam Frinsam.
Pirms 2013.gada sezonas Bjanki 
saglabāja labas cerības kļūt par Pola 
di Restas komandas biedru “Force 
India” komandā, tomēr pēc testiem 
Barselonā vienība nolēma šo pozīciju 
atdot pieredzējušajam Adrianam Zutilam. 
Tostarp Bjanki sēroja tikai pāris dienas, jo 
atbrīvojās vieta “Marussia” komandā, kur 
francūzis tika uzaicināts un paguva vēl 
piedalīties pēdējās divās testus dienās. 
Vai Bjanki bija tikai rezerves variants 
bezizejā nonākušai komandai vai tomēr 
“Marussia” saista nākotnes plānus ar 
francūzi, kurš varētu nodrošināt iespēju 
mazai vienībai tikt pie “Ferrari” dzinēju 
piegādes? To rādīs laiks.

Zemākajās formulu klasēs Bjanki startēja Nikolā 
Toda ART komandu sastāvā - šeit F3 EuroSeries

Abu Dabi trasē Bjanki piedalījās 
jauno pilotu testos Ferrari sastāvā

V



Gutjeress
ESTEBANS DEBITANTI

Pateicoties Pasaules bagātākā cilvēka Karlosa Slima Domita izveidotajai “Escu-
deria Telmex” jauno pilotu programmai, ļoti īsā laikā Formulā 1 ir parādījies 
otrs meksikāņu pilots - Estebans Gutjeress. 21 gadu jaunais pilots šogad būs pats 
jaunākais no 22 aktīvajiem Formula 1 braucējiem un turklāt Gutjeresam nebūs 
viegls uzdevums - “Sauber” komandā aizstāt savu tautieti Serhio Peresu, kuram 
ar divām sezonām pietika, lai iekļūtu kādā no vadošajām komandām.

stebana Gutjeresa līdzšinējais 
CV un komanda, kurā viņš 
debitēs, liek secināt, ka viņš 
būs sīvākais Valteri Botasa 

sāncensis cīņā par labākā debitanta 
statustu 2013.gada sezonā. Meksikānis, 
kurš ir piektais bērns sešu bērnu ģimenē, 
jau ir ierakstījis savu vārdu autosporta 
vēsturē visai dīvainā veidā - viņš ir 
kļuvis par pirmo čempionu uzreiz divās 
zemākajā formulu klasēs to pirmajā 
pastāvēšanas gadā: 2008.gadā Eiropas 
Formula BMW čempionātā un 2010.
gadā GP3 sērijās. Šādi sasniegumi tikai 
nostiprināja viņa iesauku ‘Izredzētais’, 
kuru Gutjeress ieguva vēl dzimtenē.
16 gadu vecumā 2007.gadā Gutjer-
ess sāka ar otro vietu Amerikas For-
mula BMW čempionātā, tomēr ceļā uz 
augstākiem mērķiem pārcelšanās uz 
Eiropu bija neizbēgama. Jau pirmais 
gads Eiropā atnesa Formula BMW titulu 
un tam par godu arī testus “BMW Wil-
liams” sastāvā. Jau nākamajā gadā 
sekoja sezona F3 Euroseries ar ART 
komandu - meksikānis finišēja devītajā 

vietā un sešas pozīcijas aiz jau pieminētā 
cita debitanta Valteri Botasa.
Kopā ar ART komandu Gutjeress 
2010.gadā pievienojās jaunajam GP3 
čempionātam, bet pats meksikānis 
pārcēlās uz dzīvi Parīzē, lai būtu tuvāk 
komandas bāzei. Ar piecām uzvarām 
pietika, lai izcīnītu GP3 titulu, pārspējot 
kanādieti Robertu Vikensu, kurš vēlāk 
kļuva par F-Renault 3.5 čempionu.
Jau 2011.gadā ar “Escuderia Telmex” 
atbalstu Gutjeress pievienojās “Sauber” 
komandai un tautietim Serhio Peresam 

E
- pagaidām gan tikai rezerves un 
testu pilota lomā. Lielā iespēja 
debijai radās togad Kanādas GP, 
kuru Peress izlaida traumas dēļ. 
Tomēr “Sauber” jauniņā Este-
bana vietā izvēlējās Pedro de la 
Rosas pieredzi. Tostarp Gurjer-
ess turpināja krāt pieredzi un 
punktus GP2 sērijās, kur 2012.
gadā iesaistījās cīņā par titulu. 
Meksikāņa kontā bija trīs 
uzvaras, tomēr viņš vairāk ir 
palicis atmiņā ar vairākiem 
divdomīgiem incidentiem 
- karstasinība izšķirošos 
brīžos noveda pie 
negadījumiem un sodiem, 
kas neļāva turpināt cīņu 
par titulu. Neskatoties 
uz visu, sezonas beigās 
visiem bija skaidrs, 
ka tieši Gutjeress 
kļūs par Peresa 
aizstāju “Sau-
ber” un Meksi-
kas sponsoru 
atbalsts Šveices 
komandai 
turpināsies.
“Man nav ilūziju 
par to, cik smags 
izaicinājums ir For-
mula 1 čempionāts,” pēc pirmās darba di-
enas Heresas testos paziņoja Gutjeress. 
“GP2 sērijās es nebiju tik stabils, cik būtu 
vēlējies, tomēr pagājušā sezona manā 
vērtējumā bija pati svarīgākā, jo es ļoti 
daudz iemācījos no savām kļūdām.”
Estebans Gutjeress ir pierādījis, ka spēj 
būt ļoti ātrs, tomēr tagad viņam būs 
jāpierāda, ka spēj mācīties no kļūdām. 
Stabilitāte un aukstasinība izšķirošos 
brīžos bija tās īpašības, kas līdz šim 
pietrūka Gutjeresam - tā ir nodeva 
jaunībai. Tomēr Formulā 1 netiek dots 
liels ieskrējiena un mācību laiks - jau 
pirmajā sezonā no Gutjeresa tiks gaidīti 
vismaz epizodiski rezultāti, kas parādīs, 
ka viņam ir potenciāls izaugt līdz 
augstākajam līmenim.

Stabilitāte un 
aukstasinība 

izšķirošos brīžos bija 
tās īpašības, kas līdz 
šim pietrūka Gutje-
resam - tā ir nodeva 

jaunībai.

2012.gada sezonā GP2 sērijās Gutjeress visu sezonu 
negrieza matus, uzskatot, ka tas nes veiksmi.

Foto: Sauber F1, GP2



TEHNIKARENAULT
POWER

Pāris mēnešus pēc konkurentu “Mercedes” jaunā V6 
motora prezentācijas, arī pēdējo trīs sezonu čempioni 
starp dzinēju piegādātājiem “Renault Sport F1” 
kompānija ir atrādījusi plašākai pasaulei savu jaunās 
motoru ēras lolojumu. Šis dzinējs sākot ar 2014.gada 
sezonu noteiks, to cik konkurētspējīgas būs ar “Re-
nault” motoriem apgādātās komandas un to, vai “Red 
Bull” spēs turpināt savu uzvaru gājienu, jo krasās 
noteikumu izmaiņas priekšplānā izvirzīs tieši dzinēju 
snieguma konkurētspēju.

atavojot jaunos noteikumus, liela 
uzmanība tika pievērsta resursu 
taupīšanai un tādēļ tika nolemts, 
ka degvielas ierobežojums uz 

vienu sacīksti būs 100kg, kamēr šobrīd V8 
sacīkstes laikā aprij 150-160kg degvielas. 
Kopā ar degvielas padeves ierobežojumiem 
tādejādi samazināsies arī dzinēju jauda 
un esošo ~750 zirgspēku vietā jaunie mo-
tori būs spējīgi uz aptuveni 600 zirgspēku 
jaudu. Tomēr deficītu ar uzviju kompensēs 
KERS un turbo tehnoloģijas. Tieši šis 
punkts par dažādu enerģijas reģenerācijas 
sistēmu izmantošanu un ieviešanu jauno 
motoru noteikumos bija galvenais as-
pekts, kas uzrunāja “Renault” kompāniju 
turpināt F1 projektu, jo tas iet roku rokā 
ar franču autoražotāja ielas automobiļu 
tehnoloģijām. Šis nu reiz ir tas gadījums 
un piemērs, kad Formula 1 inovācijas un 
tehnoloģijas tiek vēlāk izmantotas ielas 
auto attīstības procesā - F1 čempionāts 
kalpo kā intensīva izmēģinājumu platforma 
nākotnes tehnoloģiskajiem risinājumiem. 
Ne velti “Renault” konkurenti vairākos ie-
las auto segmentos “Honda” kompānija ir 
novērtējusi priekšrocības, ko dod F1 aug-
stas intensitātes testa poligons un 2015.
gadā plāno atgriezties čempionātā kā 
dzinēju piegādātājs.
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2014.gada V6

1.6 litru V6 dzinējs 
ar turbīnu pie 15 
tūkstošiem apgriezienu 
minūtē spēšot attīstīt 
600 zirgspēku jaudu. 
Šie motori strādās 
kopā ar jauno enerģijas 
atjaunošanas sistēmu 
(ERS), kas sastāvēs no 
diviem elektriskajiem 
motorģeneratoriem 
(MGU-K un MGU-H). 
To uzdevums būs 
atjaunot bremzēšanas 
procesā iegūto enerģiju 
(ERS-K) un pāpildus 
jaudā pārvērst izplūdu 
gāzu radīto karstumu 
(ERS-H).

Šajā sezonā “Renault” dzinējus turpinās 
izmantot četras komandas - pēdējo 
trīs sezonu čempioni “Red Bull”, kas 
neoficiāli ir kļuvusi par kompānijas 
‘fabrikas komandu’, kā arī “Caterham”, 
“Lotus” un “Williams” vienības. Ņemot 
vērā, ka dzinēju piegāde ir “Renault 
Sport F1” tiešais bizness, varētu secināt, 
ka kompānijas mērķis ir piesaistīt 
pēc iespējas vairāk klientu komandu. 
Tomēr “Renault Sport F1” prezidents 
Žans-Mišels Žalinjē jaunā dzinēja 
prezentācijas pasākumā paziņoja, 
ka kompānija vēlas iet citu ceļu: “Tās 
pavisam noteikti nebūs sešas koman-
das, ko mēs apgādāsim ar motoriem. 
Piecas komandas varētu būt maksi-
mums, jo vēlamies piedāvāt kvalitatīvu 
servisu. Taču es būtu priecīgs, ja mēs 
sadarbotos tikai ar trim vai četrām 
komandām.”

Bez tiešās tehnoloģiju mijiedarbības 
starp F1 un ielas auto departamentiem, 
otrs lielākais ieguvums no Formula 1 
projekts, protams, ir atpazīstamība. 
Tomēr šajā ziņā “Renault” atrodas 
pastarīšu lomā, salīdzinot ar konkuren-
tiem dzinēju jomā, uzkata kompānijas 
boss Karloss Tavaress: “Mēs esam 
vīlušies par to, ka atpazīstamības ziņā 
zaudējam “Ferrari” un “Mercedes”, lai 
gan trasē esam labāki par viņiem. Šī 
problēma ir jārisina mūsu mārketinga 
komandai un viņiem jārada lielāks 
troksnis ap to un par to, ko mēs 
darām Formulā 1. Mēs esam pasaules 
čempioni un tieši tāpēc mūsu motori 
ir pieprasīti, taču ārpus Formula 1 
aprindām par to neviens nenojauš.”
Nevar aizmirst, ka daļu “Renault” 
atpazīstamības ir ‘nozagusi’ radniecīgā 
“Infiniti” kompānija, kas šajā sezonā 
būtiski palielinājusi savu sadarbību 
ar “Red Bull” komandu, kļūstot par 
tās pirmo vēsturē titulsponsoru. 
Tamdēļ Tavaress uzsver, ka vēl lielāka 
uzmanība tiek veltīta sadarbības 
kvalitātei ar citām komandām: “Mūsu 
attiecības ar komandām ir ļoti siltas un 
pat emocionālas. “Williams” vadītāju 
Frenku Viljamsu mēs ļoti respektējam 
un ne tikai bijušo panākumu vārdā. Ar 
Enstonā bāzēto “Lotus” komandu mums 
ir vēsturiski ļoti ciešas attiecības, bet 
“Caterham” ir mūsu partneris “Alpine” 
sporta auto projektā.”

Šis nu reiz ir tas piemērs, 
kad Formula 1 inovācijas 
un tehnoloģijas tiek vēlāk 

izmantotas ielas auto 
attīstības procesā - F1 
čempionāts kalpo kā 

intensīva izmēģinājumu 
platforma nākotnes 

tehnoloģiskajiem 
risinājumiem

V8 DZINĒJS V6 DZINĒJS

Konfigurārija. 2,4l V8-90° 1,6l V6-90°

Cilindru skaits 8 6

Dzinēja tilpums 2400 cm3 1600 cm3

Svars 95 kg 155 kg

Degvielas daudzums sac. ~160 kg 100 kg

Max degvielas plūsma ~170 kg/h 100kg/h

Apgriezieni 18000 rpm 15000 rpm

Jauda ~750 zs ~600 zs

Dzinēju skaits sezonā 8 5

Atgūtās enerģijas izmantošana 80 zs (līdz 6s/aplī) 160 zs (līdz 33s/aplī)

To, ka dzinējs Formulā 1 jau sen vairs 
nav tikai jaudas radītājs, pierāda pēdējo 
sezonu notikumi, kad dzinēja regulējumi 
un spēlēšanās izplūdes gāzu intensitāti 
vistiešākajā veidā ietekmē mašīnas 
aerodinamiskos rādītājus. Tieši “Re-
nault” kopā ar “Red Bull” bija lielākie 
nemiera cēlāji 2011.gadā un arī pērn, 
kad īpaši dzinēja regulējumi nodrošināja 
nemainīgi augstas intensitātes izplūdes 
gāzu plūsmu uz aizmugurējo difuzoru, 
panākot vajadzīgo piespiedējspēka 
līmeni arī līkumos un bremzēšanas 
brīdī. Šobrīd izplūdes gāzu cauruļu galu 
novietojums tiek stingri reglamentēts, 
taču, izmantojot Koanda aerodina-
misko efektu, izplūdes gāzes atkal 

nonāk mašīnas apakšējā daļā un 
rada papildus piespiedējspēku. Kā 
pierādīja pagājušā sezona, Koanda 
risinājumam ir liels potenciāls, taču 
process ir grūti kontrolējams un šeit 
atkal lielu lomu spēlē tieši dzinēja 
regulējumi - vēl viens piemērs, kur 
komandai ir ļoti cieši jāsadarbojas ar 
dzinēju partneri. Cik veiksmīgi tas izdo-
sies “Renault” un visām četrām klientu 
komandām, vērtēsim sezonas izskaņā, 
tikmēr aizkulisēs Virī fabrikā Francijā 
turpināsies jaunā 1.6 litru V6 turbo 
motora attīstība, uzlabošana, pārbaudes 
un testi. Šī darba rezultāti noteiks to, vai 
“Renault” būs virsotnē arī pēc V8 dzinēju 
ēras beigām.

Pērn Korejas 
posmā Marks 
Vēbers (Red Bull) 
atnesa Renault 
dzinējiem 200to 
pole position 
ražotāja vēsturē 
Formula 1 
čempionā. Pirmo 
pole Renault 
izcīnīja 1979.
gadā DĀR GP 
un zīmīgi, ka 
tas notika ar V6 
motoru.
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FINANSES

NAUDAS
LIETA$

Cik saulaina ir Formula 1 
čempionāta finansiālā nākotne 

un par ko liecina pēdējie TV  
auditorijas rezultāti?

Aldis Putnins,
, @F1LV

Foto: Red Bull/Getty



kaitīt naudu otra maciņā - 
tas vienmēr ir aizraujoši. 
Pēdējos gados naudas ap-
joms ir samazinājies gandrīz 

visos maciņos un Formula 1 nav 
izņēmums. Tieši tāpēc jo interesantāk 
ir pavērot, kā komandas, kas reiz 
šķiedās ar naudu, tagad tiek galā 
krīzes apstākļos. Kā visas šīs izmaiņas 
ir ietekmējušas naudas apjomu, ko 
vienības saņem no TV translāciju 
pārdošanas un galu galā, kādi tad ir 
tie TV translāciju rezultāti - cik cilvēku 
skatījās Formulu 1 2012.gada sezonā?

FORMULA 1 UN SPONSORI

Reiz (pirms 2008.gada krīzes) Formulā 
1 pastāvēja nerakstīts likums - reklāmas 
laukums uz Formula 1 mašīnas ne-
var maksāt mazāk par $5 miljoniem. 
Atšķirība tikai tāda, ka dažās komandās 
par šo summu varēja nopirkt galveno 
un lielāko laukumu, kamēr citās mazu 
plaukstas izmēra pleķīti. 
Laiki ir mainījušies un šodien likumi ir 
pavisam citi - komandas cenšas nopelnīt 
kā vien māk. Tā visa rezultātā Formulā 
1 ir atgriezusies ‘maksas pilotu’ ēra 
un dažas komandas to ir ļoti veiksmīgi 
izmantojušas. “Williams” par Pastora 
Maldonādo nolīgšanu no Venecuēlas 
naftas kompānijas saņem £30 sterliņu 
mārciņu sezonā un 
tas ļauj komandai 
ievērojami uzlabot 
savu konkurētspējas 
līmeni. Arī Maldonādo 
nav gluži tipisks 
‘naudas maiss’ 
- viņš ir bijušais 
GP2 čempions un 
attiecīgos apstākļos 
spēj atnest pat uzvaru 
- pērn Spānijas GP. 
Tātad šāds ceļš ir 
pilnībā saprotams un 
attaisnojams.
Citas koman-
das izvēlas citus 
pastāvēšanas veidus 
- “Force India” un 
“Caterham” koman-
das cītīgi kultivē savu īpašnieku biznesa 
mārketinga platformu stratēģiju. Vidžajs 
Malja, kura gaisa flote finansu problēmu 
dēļ gan ir nosēdināta, ar komandas 
palīdzību popularizē ne tikai “King-
fisher” avio kompāniju, bet arī “Whyte 
& Mackay” viskija brendu. Līdzīgi Tonijs 
Fernandess ar “Caterham” veicina “Air 
Asia” popularitāti.
Cita veida mārketinga tendences 
piedāvā “Sauber” piemērs - komanda 
pērn vienojās sadarbībā ar “Chelsea” 
futbola klubu. Šī sadarbība neparedz 
ne centa naudas apmaiņu, taču abu 
komandu pieejamā auditorija ir milzīga 
un tagad katram no iesaistītajiem tā ir 
dubultojusies. “Chelsea” mājas spēļu 
laikā stadionā (un līdz ar to arī TV) 
redzama “Sauber” simbolika, bet uz 

formulas atrodas Londonas 
futbola kluba logo.
Tad mums ir čempioni “Red 
Bull”, kas sākotnēji Formulu 
1 izmantoja, kā enerģētiskā 
dzēriena reklāmas platformu, 
bet šobrīd veiksmīgu startu 
rezultātā spēj piesaistīt pie-
tiekami sponsorus un part-
nerus, lai Dītriham Matešitcam 
“Red Bull” kompānijas nauda 
vairs nebūtu jāiegulda, bet 
reklāmas atdeve turpinās. 
Jaunā vienošanās ar “In-
finiti” autoražotāju ir tam labs 

piemērs, lai gan ne tipisks, jo tradicionāli 
auto kompānijas bija komandu īpašnieki 
nevis titulsponsori. Turklāt atšķirībā 
no “Mercedes”, kas ir vienīgais “In-
finiti” konkurents auto tirgū Formulā 1, 
“Nissan-Renault” māsas uzņēmums nav 
tehnoloģiski iesaistīts čempionātā.
Vēl ir arī “Lotus” piemērs - komanda 
pieder “GenII Capital” kompānijai un 
Džerardam Lopesam, kurš pārņēma 
to no “Renault” laikā, kad vienībai bija 
krīze un tikai viens atbalstītājs. Lopess, 
kurš pats ir aizrautīgs autosporta fans, 
atzīst, ka “Lotus” komanda pretendē 
uz F1 vienības jauno modeli, kas pēc 
viņa vārdiem ir ‘neviendabīga biznesa 
interešu platforma’. Ar to Lopess vēlas 
pateikt, ka Formula 1 čempionāta 
ģeogrāfiskā sasniedzmība un pievilcība 
ir ideāls instruments un platforma viņa 
kompānijas B2B (bizness biznesam) 
tīkla veidošanā.
Protams, nevar nepieminēt arī “Ferrari” 
komandu, kas pats par sevi ir unikāls 
brends - un pēc “Brand Finance” atzinu-
ma, tas ir ietekmīgākais zīmols Pasaulē 
2012.gadā. Tāpēc ne velti “Ferrari” 
komandai nav problēmu ar sponsoru 
atrašanu un noturēšanu - neskatoties 
uz cigarešu reklāmas aizliegumu 
vienīgais šīs jomas sponsors Formulā 
1 ir tieši Maranello komandai. Lai gan 
neatradīsies ne miņas no “Marlboro” 
reklāmas, “Philip Morris” sezonā par 
šo mistisko saistību ar “Ferrari” maksā 
£65 miljonus. Otrs piemērs ir “San-
tander”, kas ir viena no retajām finansu 
institūcijām, kura palikusi F1 pēc banku 
krīzes. Kā atzīst “Ferrari” sponsorēšanas 
daļas vadītājs Filipe Tardivels, tad 
komandas galvenie sāncenši atbalstītāju 

meklēšanā nav citas F1 
komandas, bet gan tādi 
Pasalues mēroga sporta 
pasākumi kā Olimpiskās 
spēles vai Pasaules kauss 
futbolā. Turklāt atšķirībā no 
citām komandām, “Fer-
rari” panākumus spon-
soru atrašanā neietekmē 
vienības rezultāti trasē. Tas 
ir ļāvis “Ferrari” sasniegt 
ļoti veiksmīgas ilgtermiņa 
attiecības ar vairākām 
kompānijām - “Shell” un SKF 
sadarbojas jau vairāk kā 50 
gadus.

S

Force India reklamē komandas īpašniekiem 
piederošas kompānijas

Lotus ar Formula 1 projektu popularizē savu  
“Business To Business“ platformu

Williams lielāko pienesumu dod Venecuēlas naftas 
gigants PDVSA

Nevar nepieminēt arī 
“Ferrari” komandu, 
kas pats par sevi ir 
unikāls brends - un 

pēc “Brand Finance” 
atzinuma tas ir 

ietekmīgākais zīmols 
Pasaulē 2012.gadā



TV TRANSLĀCIJAS NAUNAS 
SADALĪJUMS

Kā Konkordes līguma ietvaros tiek 
sadalītas TV translāciju naudas starp 
komandām nav vispārzināma lieta un 
teorētiski tas tiek turēts noslēpumā, 
līdzīgi kā vairāki citi šī līguma punkti, 
Tomēr pamazām parādās informācijas 
drupačas no komandu vadošajiem vai 
FIA darbiniekiem un lēnām iezīmējas arī 
kopaina.
Līdz 2012.gadam spēkā esošais līgums 
paredzēja, ka komandas saņem 50% no 
translāciju naudas, bet jaunais līgums 
dos tām jau 63% no kopējā katla un 
absolūtajos ciparos 2013.gadā tas 
varētu svārstīties no $700 līdz $850 
miljoniem. Šī nauda tiek sadalīta trīs gro-
zos un komandām jāatbilst konkrētiem 
kritērijiem, lai kvalificētos piekļuvei kartrā 
no tiem.
1.grozā ir aptuveni puse no visas nau-
das balvas apjoma un tā tiek sadalīta 
starp komandām, kas ir finišējušas 
pirmajā desmitniekā Konstruktoru 
kausa izcīņā vismaz divās no pēdējām 
trim sezonām. Šī nauda tiek sadalīta 
vienādās daļās uz visām 10 komandām.
2.grozā ir atlikusi nauda, kas tiek 
proporcionāli sadalīta starp 10 
komandām pēc Konstruktoru kausa 
rezultātiem - čempioniem visvairāk, 
10.vietai vismazāk.
3.grozs ir īpašais $30 miljonu fods, kas 
tika ieviests 2009.gadā, kad parādījās 
trīs jaunās komandas. Teorētiski tā nav 
daļa no naudas fonda. Sākotnēji bija trīs 
jaunās komandas un tātad katra saņēma 
pa $10 miljoniem, kam papildus vēl 
pienācās ceļošanas kompensācijas (10t 
aprīkojuma transportēšana un noteikts 
skaits avio biļešu), kuras saņem arī 
visas pārējās komandas.
Tā kā 2013.gadā ar HRT aiziešanu 
nebūtībā ir palikušas tikai 11 koman-
das, tad šobrīd ‘liekā’ ir “Marussia”, kas 
neklasificējās pirmajiem diviem groziem. 
Un lai gan sākotnēji Bernijs Eklstons 
bija apņēmības pilns likvidēt 3.grozu 
un īpašo fondu, jo ‘nebija domājis, 
ka 11.komanda izdzīvos’, šobrīd ir 
panākti pieņemami Konkordes līguma 
nosacījumi arī “Marussia” komandai, 
kas nepaliks bez kompensācijas se-
zonas izskaņā. Tomēr tagad ir skaidrs, 
kāpēc mazās komandas “Caterham” un 
“Marussia” tik izmisīgi cīnījās par 10.vie-
tu Konstrukrou kausā 2012.gadā - pēc 
neoficiāliem aprēķiniem tā komandas 
budžetā ienes ap $35 miljoniem.
Papildus šiem trim groziem ir arī 
speciālie fondi, kas atalgo vadošās 
komandas - piemēram top 3 komandu 
bonuss (‘Costructors Championship Bo-
nuss’), kas sadala vēl papildus 7,5% (ap 
$100 miljoni) starp trim komandām, kas 
izcīnījušas visvairāk uzvaru pēdējo četru 
sezonu laikā. Tāpat atsevišķs neaizskar-
amais fonds ir “Ferrari” komandai, kurai 
uz vēsturisko pamatojumu pienākas 
savs % no naudas balvas vēl pirms tā 
tiek dalīta pa groziem.

Līdz 2012.gadam spēkā esošais līgums paredzēja, 
ka komandas saņem 50% no translāciju naudas, 

bet jaunais līgums dos tām jau 63% no kopējā 
katla un absolūtajos ciparos 2013.gadā tas varētu 

svārstīties no $700 līdz $850 miljoniem...

Red Bull 
titulspon-
sors 2013.
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kompānija 
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dzinēju 
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TV SKATĪTĀJU SKAITS SARŪK..?

Šī gada sākumā FOM (Formula 
One Management) ar Berniju Ekl-
stonu priekšgalā ziņoja par Formula 
1 čempionāta televīzijas auditorijas 
izmaiņām 2012.gadā. Kopējie cipari ir 
kļuvuši mazāki, taču analizējot sīkāk, 
kļūst skaidrs, ka kopējā tendence ir pat 
pozitīva: vidējais F1 TV skatītājs kļūst 
izglītotāks un maksātspējīgāks.
“Pāris tirgos mēs nesasniedzām 
mērķus, uz ko bijām cerējuši, bet Ķīnā 
kopējais skatītāju skaits ir ievērojami 
samazinājies un šo deficītu nebija 
iespējams pilnībā likvidēt ar skatītāju 
pieaugumu citos, daudz svarīgākos 
tirgos,” skaidroja Eklstons. “Kopējā 
auditorija saglabājas krietni pāri pusmil-
jardam skatītāju.”
Ķīnas auditorija pēc aptauju datiem ir 
pati jaunākā - vairāk kā 10% no viņiem 
ir zem 16 gadiem un ceturtā daļā zem 
25 gadiem. 2012.gadā Ķīnā F1 skatītāju 
skaits bija nepilni 49 miljoni (4% no 
Ķīnas iedzīvotāju skaita), kamēr gadu 
iepriekš šis skaitlis bija 74,5 miljoni. 
Ziņojumā teikts, ka F1 popularitātes 
kritums saistīts arī ar straujo NBA 
popularitātes kāpumu Ķīnā.
Ja Ķīnā Formula 1 ir atdevusi savu 
teritoriju, tad Pasaulē kopumā tās 
pozīcijas paliek ļoti stabilas - pērn 
sacīkšu tiešraides tika translētas 185 
valstīs un to nodrošināja 110 televīzijas 
kompānijas. Lielākais tirgus visos 
rādītājos bija Brazīlijā, kur pēdējos 
gados vērojama arī strauja ekonomiskā 
augšupeja. Brazīlijā 85,5 miljoni cilvēku 
sezonas laikā ieslēdza TV, lai skatītos 
Formula 1 sacīkstes.
Fernando Alonso un “Ferrari” izmisīgā 
cīņa par titulu 
cēla reitingus arī 
Spānijā un Itālijā. 
Līdzīga situācija 
bija Francijā, kuru 
pārstāvēja trīs piloti, 
kamēr Lielbritānijā 
piedzīvots kri-
tums, kas saistīts ar 
maksas translāciju 
ieviešanu - 2012.
gadā sabiedriskā 
televīzija BBC 
pārraidīja tiešraidē 
tikai daļu no pos-
miem, kamēr 
visas sacīkstes bija vērojamas maksas 
televīzijā SKY TV. Salīdzijānumā ar 
2011.gadu skatītāju skaits kritās no 32 
uz 28,6 miljoniem.
Neliels skatītāju intereses kritums 
piedzīvots arī Krievijā (no 15 uz 13,8 
miljoniem), kur jau 2014.gadā Sočos 
notiks pirmais Krievijas GP posms. Arī 
ASV, neskatoties uz Ostinas posma 
iekļaušanu F1 kalendārā, ir zaudējusi 
daļu auditorijas. Ja Krievijas intereses 
zudumu var skaidrot ar Vitālija Petrova 
vājiem rezultātiem konkurētnespējīgā 
“Caterham” komandā, tad ASV joprojām 
iztiek bez savas valsts pilota Formulā 1 

un pagaidām pie horizonta nev-
iens ārkārtīgi talantīgs amītis 
nav redzams. 
Skatītāju kopējā skaita 
samazināšanos ir pamanījuši 
arī komandu vadītāji un atzīst, 
ka gadījumā, ja tendence 
saglabāsies, viņiem nāksies 
reaģēt un samazināt reklāmas 
cenas. “Mēs šo skatītāju statis-
tiku nododam arī mūsu sponso-
ru un partneru rīcībā,” skaidroja 
“Lotus” komandas vadītājs Ēriks 
Buljē. “Esošais Bernija Eklstona 
biznesa modelis balstās uz 
bezmaksas televīzijas platformu 
un maksas TV ieviešana jau 
ir pavisam cita stratēģija. Tā 
rezultātā nenoliedzami cel-
sies auditorijas izglītotības un 
maksātspējas līmenis, taču 
mums nāksies pārskatīt mūsu 
reklāmas piedāvājumu cenas, ja 
šī tendence kļūs visaptveroša.”
Kā ziņo “Formula Money”, 
komandu budžetā aptuveni 
40% sastāda sponsoru ienestā 
nauda, kuras faktiskais apjoms 
savukārt ir atkarīgs no skatītāju 
skaita pie TV ekrāniem. Taču 
ne viss ir tik slikti kā izskatās 
un nav izslēgts, ka pāreja uz 

maksas TV kanālu ieviešanu palielinās 
arī kopējo ieņēmumu daudzumu, 
kas vistiešākā veidā atsauksies uz 
komandu maciņiem, jo kā jau rakstīju 
iepriekš, ar 2013.gadu 63% no kopējiem 
ienākumiem nonāks komandu rīcībā 
naudas balvu izskatā. Jau pieminētā 
BBC un SKY situācija var šķist 
nepatīkama skatītājiem, tomēr Eklstons 
no tās ir izvilinājis 25% ieņēmumu pieau-
gumu un absolūtajos ciparos tie ir $100 
miljoni, no kuriem lielāko daļu saņems 
komandas.
Spriežot pēc Anglijas futbola 
Premjerlīgas piemēra, pāreja uz 
maksas translācijām ir pat finasiāli 
izdevīgs risinājums. Tomēr kā jūtas 
skatītāji, kas pieraduši vērot sacīkstes 
bez maksas? Latvijā šī situācija jau ir 
izdzīvota - 2012.gada sezonā “Viasat 
Sport Baltic” maksas kanāls nodrošināja 
visu F1 posmu treniņu, kvalifikāciju un 
sacīkšu translācijas tiešraidē, kamēr 
bezmaksas TV6 kanālā varēja vērot 
sacīkstes atkārtojumā. Sekas ir līdzīgas 
kā visur pasaulē - skaitītāju kopējais 
skaits samazinās, bet auditorijas 
kvalitātes rādītāji paaugstinās, kas ir ļoti 

apmierinoši. Vienīgi uztrauc 
situācija ilgtermiņā - vai For-
mula 1 koservatīvā mārketinga 
stratēģija spēs nodrošināt ap 
čempionātu tādu auru, kas 
maksātspējīgiem līdzjutējiem 
liks turpināt abonēt TV kanālus, 
bet pārējiem liks turpināt 
interesēties par Formulu 1 un 
apmierināt slāpes pēc tās pa 
citiem informācijas kanāliem?

F1 popularitātes  
kritums Ķīnā saistīts 

arī ar straujo NBA 
popularitātes kāpumu

Pirms 2013.gada sezonas Mercedes ieguva jaunu 
sponsoru - Blackberry

SKY maksas TV piesaistīja ekspertus-zvaigznes: 
Deimonu Hilu, Džoniju Herbertu, Martinu Brandlu

Pateicoties Fetela panākumiem, Vācijā TV skatītāju 
skaits strauji pieauga uz otro sezonas daļu



IndyCar 
sola vēl vienu lielisku sezonu

INDYCAR

IndyCar sacensības notiek tālu no Eiropas, tomēr šis bez pārspīlējuma nosaucams par 
otro spēcīgāko formulu čempionātu pasaulē. Šomēnes jaunā sezona sākas arī Amerikā.

Hanters-Rejs pēc otrā titula “Andretti Autosport” sastāvu nemaina
2012.gada IndyCar se-
zona atnesa daudzas 
aizraujošas sacensības un 
jaunu čempionu. Raiens 
Hanters-Rejs no “Andretti 
Autosport” komandas kļuva 
par pirmo amerikāņu 
IndyCar čempionu 
sešu gadu laikā 

un tas tikai nāks par labu 
čempionāta popularitātei, 
kas pamazām, taču turpina 
augt. Eiropā IndyCar ir savs 
atbalstītāju pulks, tomēr 
nevar nepamanīt, ka tas ir 

patiešām neliels. Varbūt 
pienācis laiks to 

mainīt?

Patīkama nianse, ka pirms 
jaunās sezonas sākšanās 
nekad droši nevar novērtēt, 
kas būs galvenie kandidāti uz 
IndyCar titulu, taču prognozes 
izteikt ir iespējams. Hanters-
Rejs, kā jau pašreizējais 
čempions, droši vien būtu 
jāuzskata par favorītu numur 
viens. Vai tā būs, redzēsim 
sākoties sezonai, taču 

amerikānis turpinās startēt 
“Andretti Autosport” sastāvā, 
kurā palikuši arī Marko An-
dretti un Džeimss Hinčklifs. 
Tāpat karjeras lielākā 
iespēja dota Ernesto Vizo, 
kurš papildinājis komandas 
sastāvu, pateicoties atbal-
stam no Venecuēlas. Šie trīs 
gan nebūtu nostādāmi titula 
favorītu lomā.

Vai Paueram izdosies lauzt lāstu?
Spēcīgākie “Andretti Auto-
sport” konkurenti arī šogad 
varētu būs “Penske” vienība 
un jo īpaši tās pārstāvis 
Vils Pauers. Austrālietis, 
iespējams, uzskatāms pat par 
šī brīža talantīgāko braucēju 
IndyCar, taču Paueram nav 
veicies - trīs pēdējos gadus 
pēc kārtas viņš kopvērtējumā 
palicis otrajā vietā. Cik lieliski 
sportists nostartē parastajās 
trasēs, tik daudz vai pat 
vairāk pazaudē ovālos. Šis ir 
īstais brīdis, lai lauztu lāstu un 
kļūtu par IndyCar čempionu, 

taču tam būs nepieciešams, 
kā minimums, stabils 
sniegums ovālu trasēs. 
Komandas biedrs Elio Kas-
tronevess noteikti parādīs 
klasi atsevišķās sacīkstēs, 
taču vai veterānam pietiks 
spēka un veiksmes, lai cīnītos 
par titulu, to prognozēt ir 
neiespējami. Trešais pilots 
Raiens Brisko no “Penske” 
sastāva jau ir izlidojis un viņa 
vietā vismaz divos posmos, 
tostarp Indianapolisā, startēs 
Eidžejs Almendingers. 
Tie, kas Amerikas autospor-

tam seko līdzi ilgāku laiku, 
noteikti atcerēsies Almend-
ingeru kā vienu no labākajiem 
braucējiem ChampCar 
sacīkstēs, kur gan amerikānis 
nepaspēja pierādīt visu, jo 
čempionāts tika likvidēts, bet 
sportists pievērsās NASCAR. 
Šis pilots gan pirms pāris 
gadiem izraisīja skandālu, 
jo tika pieķerts neatļautu 
vielu lietošanā, taču tagad 
Almendingeram ir dota otrā 
iespēja un kā pilots viņš 
pavisam noteikti uz daudz ko 
ir spējīgs.
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Frankitti un Diksons mēģinās revanšēties
“Chip Ganassi Racing” 
komandai iepriekšējā gadā 
nav gājis tik labi kā iecerēts 
un piedzīvots zināms re-
gress, taču tā ir vienība, kas 
sevi jau ir pierādījusi (pirms 
tam četri tituli pēc kārtas) 
un būtu nepareizi to svītrot 
no favorītu saraksta. Dario 

Frankitti un Skots Diksons 
būs komandas galvenais 
vilcējspēks un ir skaidrs, ka 
viņi abi ir spējīgi cīnīties par 
titulu. Čārlijs Kimbols sastāvā 
gan iekļauts, taču augstākā 
līmeņa rezultātus no viņa 
gaidīt nebūtu prātīgi.

Barikello aiziet neapmierināts
Leģendārā Formula 1 
braucējs Rubensa Barikello 
karjera IndyCar beidzās jau 
pēc vienas sezonas, kurā 
viņš uzrādīja atzīstamus 
rezultātus atsevišķās 
sacīkstēs, kopumā bija 
stabils un kopvērtējumā pērn 
ieņēma 12.vietu. Brazīlieša 
uzstādījums bija vienkāršs 

- tikt komandā, kas viņam 
ļautu cīnīties par titulu vai arī 
atgriezties dzimtenē. Īstenot 
ieceri neizdevās, “KV Racing 
Technology” komanda viņam 
nešķita gana laba un šogad 
Barikello jau uzsācis karjeru 
Brazīlijas autošosejā, kas ir 
daudz lētāka izprieca, turklāt 
tuvāk mājām.

Uz starta 24 piloti
Toties IndyCar turpinās 
braukt atraktīvais Takuma 
Sato, kuru arī labi iepazinuši 
F1 līdzjutēji. Šogad japānis 
nomainījis komandu un 
turpmāk brauks “AJ Foyt 
Enterprises” sastāvā. 
Pašlaik situācija kopumā 
ir ļoti patīkama, jo dalību 
čempionātā apstiprinājušas 

jau 14 komandas, kas uz 
visiem posmiem noslēgušas 
līgumus ar kopsummā 24 
pilotiem. Zināms, ka vēl četri 
startēs atsevišķos posmos, 
tāpēc starta laukums šogad 
tukšs nebūs un tas jau ir 
priekšnoteikums aizraujošai 
sezonai. Turklāt šis saraksts 
noteikti papildināsies.

19 posmu sezona, leģendāras trases
IndyCar čempionātā šogad 
ieplānoti 19 posmi, no 
kuriem 17 notiks ASV, bet 
vēl pa vienam – Brazīlijā 
un Kanādā. Pēc daudziem 
gadiem sacensības atkal 
notiks Detroitā, Pokono un 
Hjūstonā, bet no kalendāra 
izsvītrota Edmontona. Tikai 
sešas sacīkstes risināsies 
eiropiešiem mazāk izprota-
majos ovālos, bet pārējie 13 
- pastāvīgajās un ielu trasēs. 
Jāpiemin gan, ka trīs nedēļas 
nogalēs uzreiz tiks aizvadīti 
divi čempionāta posmi - 
Detroitā, Toronto un Hjūstonā.
Sezona startēs jau 
24.martā ar ielu posmu 
Sanpītersburgas pilsētā, 
bet noslēgsies 19. oktobrī 
Fontānas spīdvejā. Sezonas 
nagla, kā allaž, būs 26.maijā 

gaidāmās “Indianapolis 500” 
sacensības, kad uz starta 
izies 33 dalībnieki. Neoficiāla 
informācija liecina, ka 
kalendāram varētu tikt piev-
ienots 20.posms, kurš notiktu 
Eiropā. Kandidatūras esot 
Moncas, Imolas un Mudžello 
trases Itālijā. 
Šī būs pirmā sezona kopš 
1989.gada, kad sacensības 
norisināsies Indianapolisā, 
Pokono un Fontānā, līdz ar to 
atjaunota arī “Triple Crown” 
balva. Ja kādam pilotam izdo-
sies uzvarēt visās šajās trīs 
trasēs, IndyCar čempionāts 
sportistu apbalvos ar 1 mil-
jonu ASV dolāriem, savukārt, 
ja kādam izdosies triumfēt 
divās no šīm trim sacīkstēm, 
viņa kontā tiks ieskaitīti 250 
tūkstoši dolāru.

IndyCar 2013.gada sezonas favorīti
Raiens Hanters-Rejs

USA, 32 gadi, Andretti Autosport

Debijas sezona - 2007
Sacīkstes - 90
Uzvaras - 7
Pjedestāli - 15
Pirmās starta vietas - 1
Tituli - 1 (2012)
Uzvaras “Indy 500” - nav 

Dario Frankitti
GBR, 39 gadi, Chip Ganassi

Debijas sezona - 2002
Sacīkstes - 135
Uzvaras - 21
Pjedestāli - 55
Pirmās starta vietas - 19
Tituli - 4 (2007, 09, 10, 11)
Uzvaras “Indy 500” - 3

Vils Pauers 
AUS, 32 gadi, Team Penske

Debijas sezona - 2008
Sacīkstes - 74
Uzvaras - 16
Pjedestāli - 28
Pirmās starta vietas - 22
Tituli - nav
Uzvaras “Indy 500” - nav

Elio Kastronevess 
BRA, 27 gadi, Team Penske

Debijas sezona - 2001
Sacīkstes - 181
Uzvaras - 21
Pjedestāli - 60
Pirmās starta vietas - 32
Tituli - nav
Uzvaras “Indy 500” - 3 

Skots Diksons 
NZL, 32 gadi, Chip Ganassi 

Debijas sezona - 2003
Sacīkstes - 164
Uzvaras - 28
Pjedestāli - 69
Pirmās starta vietas - 18
Tituli - 2 (2003, 08)
Uzvaras “Indy 500” - 1



WRC
gaida jauno čempionu
Kamēr visā pasaulē pamazām atmostas autosacīkstes, pasaules rallija čempionāts norit jau pilnā sparā 

un sportisti paspējuši aizvadīt trīs posmus.

Rallijs ir tas sporta veids, kurā 
reizēm neko nevar prognozēt 
līdz pēdējam brīdim, taču 
viens ir skaidrs - Sebastians 
Lēbs desmito sezonu pēc 
kārtas nebūs WRC čempions. 
Meksikas rallijs iezīmējās 
ar kādu ne tik priecīgu, taču 
būtisku faktu - šīs bija pirmās 
sacensības kopš 2002.
gada, kad Lēbs neplānoja 
iziet uz starta (2006.gadā 
izlaida vairākas sacīkstes 
traumas dēļ), jo savu kar-
jeru daļēji noslēdzis. Pašlaik 
viņš vēsturē iegājis ar vairāk 
kā iespaidīgiem skaitļiem: 
166 starti, 77 uzvaras, 115 
pjedestāli, 886 uzvaras 
atsevišķos ātrumposmos, 

1594 punkti un deviņi 
čempiona tituli.
39 gadus vecais veterāns gan 
piedalījās Montekarlo rallijā 
(uzvara) un tam sekojošajā 
otrajā WRC posmā Zviedrijā 
(otrā vieta), taču pārējā se-
zonas daļā plāno pievērsties 
autošosejas sacīkstēm un 
apsolījis startēt vairs tikai 
divos WRC posmos. Nav 
šaubu, ka daudziem tas ir 
kā atvieglojums, jo, lai gan 
WRC ralliji nekad nav bijuši 
garlaicīgi, tomēr kopējais 
iznākums jau deviņus gadus 
no vietas bijis nemainīgs. 
Kopvērtējumā prasās pēc 
svaiga čempiona un tāds 
šogad noteikti būs.

Lēbs noslēdz karjeru

Juris Dargevics- , @motorusports
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Statistikas avots: ewrc-results.com



Ožjē - pārliecinošs favorīts uz tituluLabāku kandidātu uz Lēba 
pēcnācēja lomu par Sebas-
tianu Ožjē ir grūti iztēloties. 
Arī viņš līdz pasaules 
čempionātam nokļuva ar 
“Citroen” jauno talantu pro-
grammas atbalstu, taču jau 
2011.gadā šķīra veiksmīgi 
uzsākto sadarbību ar franču 
rūpnīcu, acīm redzot sap-
rotot, ka cīnīties par titulu 
būs maz iespēju, ja jāstartē 
vienā komandā ar tobrīd 
neapšaubāmu “Citroen” 
favorītu Lēbu. Varbūt kādam 
šķita pārdrošs solis pievieno-
ties jaunizveidotajai “Volk-
swagen” komandai, pērno 
sezonu aizvadot testu režīmā 
ar S2000 klases auto, taču 

jau pēc pirmajiem trim šī 
gada posmiem ir kļuvis pilnīgi 
skaidrs, ka šis bija pareizs 
gājiens. Divas uzvaras trīs 
posmos to apliecina un Ožjē 
šobrīd jau ir pārliecinošs 
kopvērtējuma līderis.
Mazāk iepriecinošus 
rezultātus parādīja Jāri-Mati 
Latvala, savulaik saukts par 
vienu no ātrākajiem jaunajiem 
braucējiem. Pametis “Ford” 
komandu, šogad soms startē 
“Volkswagen”, tomēr viņa 
sniegumu ar Ožjē, vismaz 
pagaidām, salīdzināt nebūtu 
pieklājīgi. Ja “Volkswagen” 
spēs izcīnīt titulu jau pirmajā 
sezonā pasaules čempionātā, 
to noteikti nepaveiks viņš.

Konkurenti nobāl Volkswagen priekšāVai kāds šaubās, ka tādi piloti 
kā Miko Hirvonens, Madss 
Ostbergs vai jau pieminētais 
Latvala ir ātri un spējīgi 
uzvarēt? Domājams, nē, taču 
Ožjē sāk apskaužami bieži 
demonstrēt izteikta līdera 
cienīgu sniegumu, turklāt 
“Volkswagen Polo R WRC” 
izrādījies uzvarēt spējīgs auto 
jau no pirmajiem kilometriem. 
Jau pats sezonas sākums 
pierādīja, ka ar šo auto 
iespējams uzvarēt gan 
uz asfalta, gan sniega un 
grants. Montekarlo rallijā 
Ožjē uzvarēja jau pirmajā 

ātrumposmā, vēlāk gan 
piekāpjoties asfalta (tāpat 
arī visu pārējo trašu) karalim 
Lēbam, un izcīnot otro vietu. 
Uzvaras Zviedrijā un Meksikā 
jau bija pārliecinošas.
Tomēr negribētos jau šobrīd 
izteikt drošus minējumus par 
to, kurš būs 2013.gada WRC 
čempions - visi taču cer uz 
interesantu cīņu un katram ir 
savs favorīts. Tomēr realitātē 
konkurenti Ožjē ir tikai daži, 
taču neviens no viņiem nav 
uzsācis sezonu ar čempiona 
cienīgu vērienu.



Citroen glābj arābu nauda
“Citroen” komanda, kas 
ilgstoši tikusi uzskatīta 
par spēcīgāko pasaules 
čempionātā, tagad palikusi 
bez Lēba un par jauno pirmo 
numuru “iecelts” Miko Hir-
vonens. Soms tikai Meksikā 
pirmo reizi kāpa uz pjedestāla, 
izcīnot otro vietu, taču realitātē 
viņš nebija konkurents 
cīņā par uzvaru. Grūti 
būtu iztēloties, ka ar šādu 
sniegumu pilots var cīnīties 
par titulu, taču visai līdzīgs 
sezonas sākums izvērties arī 
pārējiem favorītiem, izņemot 
jau pieminēto Ožjē.
Šogad “Citroen” komandā 
atgriezies Danijs Sordo, taču 
arī viņa rezultāti nav īpaši 
labāki, jo izcīnīts tikai viens 
pjedestāls. Asfalta rallijos 

spānis vienmēr ir bijis ātrs un 
šogad, pēc Lēba aiziešanas, 
viņam tiek prognozēta arī 
pirmā uzvara, taču grants 
posmos Sordo neizskatās tik 
spēcīgs. To saprot arī koman-
da, jo Sordo par punktiem 
komandu ieskaitē cīnīsies 
tikai tad, kad uz starta neizies 
Lēbs. Viss jau loģiski, taču 
diez vai komanda tā attiek-
tos pret pilotu, no kura gaida 
čempiona titulu.
Patiesībā arvien vairāk 
izskatās, ka “Citroen” turpmāk 
varētu arvien mazāk kai-
sles veltīt rallijam. Situācija 
Francijā ir draudīga, jo pērn 
rūpnīca piedzīvojusi milzīgus 
zaudējumus, taču labā ziņa 
ir tā, ka WRC komandu tas 
varētu neietekmēt. Šogad to 

finansiāli pabalsta Abū Dabī 
pilsēta un pašiem francūžiem 
no savas kabatas nenākoties 
tērēt daudz. 
Tomēr, pat ja tā, šobrīd “Cit-
roen” ir jauns mērķis - kopā 
ar Lēbu startēt pasaules 
salonautomobiļu čempionātā 
(WTCC), turklāt jau 2014.

gadā. Tas, vai šo sapni 
izdosies īstenot, atkarīgs no 
rūpnīcas vadības, kas vēl nav 
devusi zaļo gaismu projekta 
īstenošanai. Par spīti tam, 
sporta nodaļa darbu pie jaunā 
spēkrata jau sākusi un Lēbs 
arī aizvadījis pirmos testu 
braucienus. 

Ford zaudē rūpnīcas atbalstu
Kamēr par “Citroen” nākotni 
ir daudz neskaidrību, liels 
notikums bija “Ford” rūpnīcas 
paziņojums par aiziešanu 
no WRC. Realitātē gan tas 
nenozīmē, ka šī komanda 
vairs nepastāv, jo jau iepriekš 
“Ford Fiesta RS WRC” 
spēkratus gatavoja britu 
“M-Sport” darbnīcā. Tai izcili 
paveicās uz šo sezonu atrast 
bagātus sponsorus - komandā 
šogad startē Dakaras zvaig-
zne Nasers Al-Atija, kurš līdzi 
“atstiepis” dāsnus ziedoju-
mus no Kataras valsts. Ja ne 
arābi, šobrīd ar “Ford” startētu 
vairs tikai privātie braucēji, 
taču tagad “Qatar M-Sport 
World Rally Team” praktiski 

pieskaitāma rūpnīcas koman-
dai, jo realitātē tehniskā bāze 
palikusi nemainīga, mainījies 
vien naudas avots.
Braucēju sastāvu gan “M-
Sport” vienība ir izmainījusi 
pilnībā, jo komandā šogad 
startē Madss Ostbergs, 
viens no jaunās paaudzes 
neapšaubāmi talantīgākajiem 
pilotiem, kā arī krievs 
Jevgēņijs Novikovs, kurš 
dažkārt izceļas ar fantas-
tisku ātrumu, taču mēdz būt 
pārgalvīgs un bieži kļūdās. 
Teorētiski Ostbergs ir tas, kurš 
skaitās komandas līderis un 
tāds arī faktiski ir, taču, vai 
tehnika būs gana laba, lai 
konkurētu ar “Volkswagen” un 

“Citroen”? Pagaidām izskatās, 
ka klāsies grūti un “M-Sport” 
diez vai būtu pieskaitāmi 
favorītiem. Vienīgā cerība ir 
Ostbergs, kurš, lai gan WRC 

startē jau vairākas sezonas, 
joprojām turpina progresēt un 
kādā brīdī var pamatīgi izrau-
ties uz priekšu ar negaidīti 
labu rezultātu sēriju.

Mini aiziet, atgriežas Hyundai
Pašlaik pasaules ral-
lija čempionāts piedzīvo 
patiešām daudzas pārmaiņas, 
citas no tām pozitīvas, bet 
dažas - ne tik ļoti. “Mini” 
ir viens no negatīvajiem 
piemēriem, lai gan vēl 
pavisam nesen šī komanda 
pamatīgi iepriecināja auto-
sporta līdzjutējus, ienākot 
WRC ar pievilcīgo “John 
Cooper Works WRC” auto, 
kurš turklāt izrādījās spējīgs 
cīnīties par uzvarām, ja to 
pienācīgi turpinātu attīstīt. 
Tomēr neiznāca aizvadīt 
pat vienu kārtīgu sezonu, jo 
jukas sākās jau atgriešanās 
sezonā 2011.gadā, kad BMW 
nolēma pārtraukt koman-
das atbalstīšanu. Vēl vienu 
sezonu “Mini” turējās virs 

ūdens, tomēr līdz uzvarām 
netika un šogad ar šīm 
mašīnām startē vairs tikai 
atsevišķi privātbraucēji, kuri 
pavisam noteikti nepretendē 
uz pirmajām vietām.
No otras puses, labā ziņa 
ir “Hyundai” plāni par 
atgriešanos WRC. Tieši 
šomēnes Ženēvas autošovā 
beidzot kļuva skaidrs, ka 
ieceres Dienvidkorejas 
autoražotājiem ir pavisam 
nopietnas un jau zināms, 
kāda aptuveni izskatīsies 
sacīkšu mašīna “i20 WRC”. 
Lai gan debija tiek solīta kādā 
no šīs sezonas pēdējiem 
posmiem, kas tikšot izman-
tots kā testu brauciens pirms 
pilnās sezonas 2014.gadā, 
pašlaik vēl nav zināms, 

kas būs komandas piloti 
un nav arī īsti skaidrs, cik 
tālu tehniskajā frontē tikuši 
komandas inženieri. Par 
“Hyundai” komandas vadītāju 
iecelts pieredzējušais Mišels 
Nandans un aizkulisēs 
baumo, ka rūpnīca projektam 
atvēlējusi vienu no lielākajiem 
budžetiem WRC. Ko tas 
īsti nozīmē, redzēsim jau 
tuvākajā nākotnē. 

2013.gada WRC 
kalendārs

Datums Rallijs

16.-19.01. Montekarlo

07.-10.02. Zviedrijas

08.-10.03. Meksikas

11.-14.04. Portugāles

03.-05.05. Argentīnas

31.-02.06. Akropoles

21.-23.06. Sardīnijas

02.-04.08. Somijas

23.-25.08. Vācijas

13.-15.09. Austrālijas

04.-06.10. Francijas

25.-27.10. Katalonijas

15.-17.11. Velsas



Solbergs pievēršas rallijkrosam Pēc sparīgiem centieniem 
cīnīties ar naudas grūtībām, 
lai tikai tiktu uz starta, šogad 
WRC čempionātu pame-
tis arī 2003.gada titula 
ieguvējs Peters Solbergs. 
Norvēģis šosezon visticamāk 
nepiedalīsies nevienā pa-
saules čempionāta posmā. Lai 
gan Zviedrijā sportists startēja 
vēsturisko auto klasē, pie 
WRC auto stūres viņu noteikti 
vairs neredzēsim, vismaz ne 
tuvākajā laikā. Solbergs ir 
atradis sev daudz tīkamāku 
nodarbi un šogad atgriezīsies 
rallijkrosa sacīkstēs, kur 
savulaik uzsāka savu karjeru. 

Tur viņš ar savu finansējumu 
spēs gan izbraukāt uz 
sacensībām, gan pasūtīt tieši 
viņam paredzētu auto, gan 
arī uzturēt savu komandu. 
Tas noteikti atgriezīs viņā 
prieku par autosportu un 
nešaubieties - atnesīs uz-
varas, kuru garšu Solbergs 
nav sajutis jau gadiem ilgi.
Viņš WRC enciklopēdijā 
(vismaz pagaidām) paliks ar 
sekojošu statistiku: 188 starti, 
13 uzvaras, 52 pjedestāli, 
452 uzvaras atsevišķos 
ātrumposmos, 852 punkti un 
viens čempiona tituls.

Jaunās klases - WRC2 un WRC3 Vēl kāds būtisks jaunums, 
ko nevajadzētu atstāt bez 
ievērības, ir divu jaunu 
sacīkšu klašu izveidošana. 
Redzot, ka līdzšinējie S-
WRC un P-WRC čempionāti 
pamazām, bet neizbēgami 
zaudē savu piekrišanu un, 
katrā ziņā, nav vērsti uz 
attīstību, turpmāk tie abi 
apvienoti vienā pasaules 
čempionāta klasē WRC2. Lai 
cīnītos par punktiem, ekipāžai 
jāpiedalās vismaz septiņos 
posmos, bet sacensties 
atļauts ar R4, S2000, N4 un 
R5 klases mašīnām. 
R5 pavisam noteikti spēlēs 
lielu lomu rallija sacensībās 

tuvākajos gados, jo šī solās 
būt ātrākā klase aiz WRC, 
taču ne tik dārga kā S2000. 
WRC3 čempionātā tikmēr 
startē ekipāžas ar divu riteņu 
piedziņu, taču nevarētu teikt, 
ka tas ieguvis popularitāti. 
WRC2 dalībnieku sastāvs gan 
priecē, turklāt tajā atrodami 
daži visai spēcīgi uzvārdi. 
Tomēr pats sajūsminošākais ir 
Roberta Kubicas paziņojums 
par karjeras uzsākšanu 
WRC2 čempionātā. Jau 
šogad Kubica startēs ar 
“Citroen” markas spēkratu un, 
pēc ekspertu domām, asfalta 
posmos noteikti pretendēs uz 
uzvarām.

4 titula pretendenti
Sebastians Ožjē

Francija, 29 gadi, Volkswagen
Karjera WRC:

Starti - 61
Uzvaras - 9
Pjedestāli - 17
Uzvaras ātrumposmos - 120
Punkti - 475
Labākais rezultāts kopvērtējumā - 
3.vieta (2011)

Miko Hirvonens
Somija, 32 gadi, Citroen

Karjera WRC:
Starti - 140
Uzvaras - 15
Pjedestāli - 61
Uzvaras ātrumposmos - 239
Punkti - 970
Labākais rezultāts kopvērtējumā - 
2.vieta (2008, 09, 11, 12)

Jāri-Mati Latvala
Somija, 27 gadi, Volkswagen

Karjera WRC:
Starti - 120
Uzvaras - 7
Pjedestāli - 32
Uzvaras ātrumposmos - 263
Punkti - 649
Labākais rezultāts kopvērtējumā - 
2.vieta (2010)

Madss Ostbergs
Norvēģija, 25 gadi, M-Sport Ford

Karjera WRC:
Starti - 55
Uzvaras - 1
Pjedestāli - 6
Uzvaras ātrumposmos - 18
Punkti - 287
Labākais rezultāts kopvērtējumā - 
4.vieta (2012)

WRC 
kopvērtējums
 pēc 3. posma

1 Sebastians Ožjē (VW) 74

2 Sebastians Lēbs (Citroen) 43

3 Miko Hirvonens (Citroen) 30 

4 Danijs Sordo (Citroen) 27

5 Madss Ostbergs (Ford) 26

6 Tjerī Noivils (Ford) 25

7 Jāri-Mati Latvala (VW) 15 

8 Martins Prokops (Ford) 14



CALKO
Jaunais talants

Konstantīns

Konstantīns Calko ir dzimis 1994. gada 13. aprīlī Daugavpilī. 
Ar autosportu nodarbojas kopš septiņu gadu vecuma, bet tikai 
pēdējos gados no kartinga pievērsies arī citām sacīkstēm. 
Kartingā kļuvis par divkārtēju Latvijas čempionu (2004, 07), 
vienreiz ieguvis Baltijas kausu (2012), kā arī sešas reizes 
izcīnījis Latgales kausu. 2010. gadā ieguvis trešo vietu Beļģijā 
notiekošajā “BNL Karting Series” čempionātā, bet 2012. gadā 
Portugālē kļuva par pasaules vicečempionu kartingā DD2 klasē 
“Rotax Max Challenge Grand Finals” ietvaros, kur uz starta 
izgāja pasaules 72 labākie kartingisti. 
Arī ārpus kartinga Calko jau paspējis gūt panākumus. 2011. 
gadā sportists kļuva par Baltijas čempionu autošosejā un izcīnīja 
otro vietu “1000 km Grand Prix Rīga” sacensībās Biķerniekos, 
savukārt 2012. gadā jau debijas sezonā kļuva par “Radical Mas-
ters Euroseries” čempionu “Supersport” klasē.
Šogad Calko pagarināja līgumu ar “Speed Factory Racing 
Team” komandu un turpina startēt “Radical Masters Euroseries” 
čempionātā, taču nu jau pārstāv spēcīgāko klasi “Masters”, 
iesaistoties cīņā par Lemānas prototipu bezmaksas testiem 
un iespēju startēt Deitonas 24 stundu braucienā. Šīs sezonas 
pirmajā posmā Calko braucienos izcīnīja sesto un otro vietu, taču 
prognozējams, ka sportists progresēs, iegūstot lielāku pieredzi ar 
jauno auto. Čempionātā viņš piedalās viens pats un savu mašīnu 
ar citu sportistu nedala, lai gan noteikumi to atļauj. Calko plānā 
ietilpst dalība visos sešas šī gada čempionāta posmos.

18 gadus vecais daugavpilietis Konstantīns Calko 
ir Latvijas autosporta uzlecošā zvaigzne. Pērn 

kļuvis par pasaules vicečempionu kartingā, 
Calko izvirzījis sev mērķi nokļūt līdz startam 
leģendārajās Lemānas 24 stundu sacensībās.
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Juris Dargevics- , @motorusports



RADICAL
Masers Euroseries čempionāts

adical Masers Euroseries ir 
vadošais “Radical” sacīkšu 
auto čempionāts, kas ātruma 
ziņā piedāvā kaut ko līdzīgu 

slavenajai Lemānas klasei LMP2, taču 
par krietni pieejamāku cenu. Čempionātu 
organizē “Radical Sportscars Ltd.”, kas 
ir Starptautiskās automobiļu federācijas 
(FIA) pārraudzībā esoša organizācija.
Šogad čempionātā paredzēti seši 
posmi, kas norisināsies populārākajās 
autosacīkšu trasēs visā Eiropā.. 
Viens no tiem jau aizvadīts Algarves 
trasē Portugālē, bet šogad vēl 
paredzētas sacīkstes Pola Rikāra trasē, 
Silverstounā, Spā-Frankošamps, Moncā 
un Barselonā.
Katrā sacīkšu nedēļas nogalē, izņemot 
pirmo posmu, kur bija iespējams veikt 
plašāku testu programmu, norisināsies 

divi 40 minūtes gari treniņbraucieni, 
divas 15 minūšu kvalifikācijas sesijas, kā 
arī divi braucieni, katrs 50 minūtes garš. 
Svarīga nianse - sacensībās sportists var 
piedalīties viens pats, vai dalīt mašīnu 
ar otru pilotu. Katrās sacensībās jāveic 
vismaz viens obligātais pitstops.
Čempionātā iespējams piedalīties ar 
diviem dažādiem “Radical” mašīnu 
modeļiem - SR3 un SR8, kas viens no 
otra atšķiras ar tehniskajiem parametri-
em un cenu. Ar SR3 mašīnām sportisti 
cīnās “Supersport” klasē, kamēr SR8 
spēkrati tiek izmantoti spēcīgākajā klasē 
“Masters”. SR3 izmanto 195 zirgspēkus 
jaudīgus 1.5 litru motorus, kamēr SR8 
mašīnas aprīkotas ar 320 līdz 380 
zirgspēkiem jaudīgiem dzinējiem, kuru 
tilpums ir no 2.6 līdz 2.8 litriem. “Super-
sport” mašīnu svars nedrīkst būt mazāks 

par 775 kg, kamēr “Masters” ieskaites 
spēkrati nesver mazāk par 675 kg.
Visas mašīnas ir aprīkotas ar “Dunlop” 
sliku riepām un uz katru nedēļas nogali 
vienai mašīnai ir pieejami astoņi šo riepu 
komplekti. Slapjā laika riepu daudzums 
nav ierobežots.
Punktus sacensībās piešķir pēc 
sekojošas sistēmas: 20-15-11-8-6-5-4-
3-2, kā arī pa vienam punktam saņem 
visi, kas finišējuši kādā zemākā pozīcijā 
par devīto, par “pole position”, kā arī par 
ātrāko sacensību apli.
Šogad “Radical Masers Euroseries” 
čempions tiks pie fantastiskas balvas - 
iespēju aizvadīt LMP2 prototipa testus 
kopā ar vienu no vadošajām Lemānas 
komandām, kā arī iespēju 2014. gada 
sākumā piedalīties Deitonas 24 stundu 
braucienā.

R

Datums Trase Valsts

3.marts Algarve Portugāle

28.aprīlis Pola Rikāra trase Francija

14.jūlijs Silverstouna Lielbritānija

8.septembris Spā-Frankošamps Belģija

6.oktobris Monca Itālija

10.novembris Barselona Spānija

Radical Masters Euroseries 
kalendārs 2013. gadam

Radical

Pirmajā posmā Algarvē, Portugālē 
 Konstantīns Calko jaudīgākajā “Masters” klasē  

izcīnīja otro un sesto vietu
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  Calko:
Dzīvot Latvijā 

un sapņot par 
F1 - tam nav 

jēgas!

Konstantīns
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astāsti par to, kā uzsāki 
karjeru, kur esi braucis un 
kādi ir Tavi līdz šim lielākie 
panākumi.

Savu karjeru uzsāku septiņu gadu 
vecumā. Reiz mans tētis atbrauca mājās 
un teica: “Braucam, es Tev kaut ko 
parādīšu.” Jau pēc 20 minūtēm bijām 
Daugavpils kartinga trasē “Blāzma”, 
kur tad arī uzsāku savu karjeru. Pirmo 
reizi iesēdos kartingā, aizvēru acis un 
nospiedu gāzi. Jau pēc 15 metriem bija 
ļoti nobijis, bet tā lieta iepatikās un sākās 
mana karjera autosportā.
Esmu braucis daudz kur - no Krievijas 
līdz Portugālei, izbraukājot gandrīz visu 
Eiropu. Sāku Daugavpilī, pēc tam jau 
sāku startēt citur Latvijā un Krievijā, 
biju arī Baltkrievijā. Vēlāk, kad mazliet 
paaugos, braucu arī Baltijas līmenī un 
citur Eiropā. Ja pareizo atceros, esmu 
divkārtējs Latvijas čempions, Baltijas 
čempions, sešas reizes esmu ieguvis 
Latgales kausu, ieguvu trešo vietu BNL 
kartinga čempionātā, kā arī izcīnīju 
pasaules vicečempiona titulu pērn 

Portugālē.
Kā Tu nokļuvi līdz “Radical” un 
kāpēc nolēmi startēt tieši ar šādām 
mašīnām?
“Radical” čempionātā nenokļuvu vado-
ties pēc kaut kāda noteikta plāna. Laika 
posmā no 2010. līdz 2012. gadam 
runāju ar dažādām formulu sacīkšu 
komandām, jo gribēju nobraukt sezonu 
tur, taču tas izrādījās ļoti dārgs prieks. 
Tāpēc arī izlēmu pabraukt ar “Radical”. 
Kad biju to izmēģinājis, sapratu, ka šis 
čempionāts ir labs, un sāku tajā startēt.

Iepriekšējos gados daži 
Latvijas pārstāvji jau 
startēja formulās un viņu 
mērķis bija aizkļūt līdz 
F1. Kādu ceļu autosportā 
plāno Tu un kādi ir Tavi 
lielie mērķi?
Manuprāt, dzīvojot Latvijā, 
var pat nedomātu par For-
mulu 1. Mans ceļš ir šāds 
- vēlos startēt Lemānas 
24 stundu sacensībās un 
noturēties tur tik ilgi, cik vien 
varēšu.

Ir piemēri, kad pat 
talantīgs sportists ne-
var tikt uz augšu, jo nav 

iespēju piesaistīt 
līdzekļus, lai turpināt 
karjeru. Vai Tevi 
nebaida fakts, ka 
kaut kādā brīdī Tavu 
karjeru ietekmēs 
sponsori un viņu 
lēmumi?
Šis ir labs jautājums. 
Visu savu līdzšinējo 
dzīvi es patiešām 
biju atkarīgs no tēta, 
bet tagad man ir 
parādījies pašam 
savs sponsors. Man 
nav bail, ka nauda 
varētu beigties, jo 
tāda mēdz būt dzīve 
un ar to vajag mācēt samierināties. Ja 
tomēr tā notiks, man jau ir rezerves 
plāns - pamēģināt izveidot pašam savu 
komandu. Taču galvenais plāns ir braukt 
tik ilgi, cik varēšu, jo neko citu labāk 
darīt es neprotu.

Kā tēvs izdomāja pievērst Tevi autos-
portam?
Patiesībā nezinu, 
tas jāprasa viņam 
pašam... Viņš tajā 
laikā skatījās Formulu 
1 un kaut kā izdomāja 
aizvest mani uz trasi.

Pastāsti mazliet 
par jauno “Radical” 
mašīnu...
Šī gada “radikāls” ir 
krietni ātrāks nekā 
pērnā gada. Tam 
ir vairāk kā 400 
zirgspēki, atvērtais 

diferenciālis, sekvenciālā ātrumkārba... 
Mašīna ir ļoti ātra un agresīva, ar to vēl 
kārtīgi jāsadraudzējas. Salīdzinot ar 
kartingu, šī mašīna ir kaut kas līdzīgs, 
taču liela un ar daudzkārt jaudīgāku 
dzinēju. Lai ar to brauktu, kartingā 
iegūtās prasmes ir ļoti nepieciešamas. 
Kartings ir autosporta bāze un bez 
tās tālāk iztikt nevar. Ja salīdzina ar 
Lemānas LMP2 prototipu, pēc manām 
domām SR8 modelis ir četras līdz piecas 
sekundes aplī lēnāks, bet aerodinamikas 
jomā šīs mašīnas ir pilnīgi atšķirīgas.

Cik tālu Tu šobrīd esi no startēšanas 
Lemānā? 
Šogad Lemānā es pavisam noteikti 
nestartēšu, bet plānoju, ka jau nākošgad 
varētu aizvadīt kādu 24 stundu sacīksti. 
Viss ir atkarīgs ne tikai no manis, bet arī 
no naudas. Savukārt, ja uzvarēšu “Radi-
cal Masters Euroseries” čempionātā, tad 
būs iespēja startēt Deitonā.

Ar ko nodarbojies ikdienā, kad ne-
brauc sacīkstēs, un cik daudz laika 
pavadi Latvijā?
Ikdienā es mācos un daudz spor-
toju. Lai brauktu ar tik ātru mašīnu, ir 
nepieciešams ļoti laba fiziskā un mentālā 
sagatavotība. Kad pabeigšu vidusskolu, 
domāju iestāties kādā universitātē... 
Latvijā šobrīd pavadu desmit mēnešus 
gadā.

Kā vērtē savas izredzes šogad 
uzvarēt “Radical” čempionātā un 
tikt uz Deitonu, ņemot vērā, ka ar šo 
konkrēto mašīnu brauc pirmo se-
zonu?
Pēc pirmā posma neko īsti nevaru spri-
est, bet mērķis ir uzvarēt un braukt uz 
Deitonu. Lai tas izdotos, daudz trenēšos 

un sacensību laikā centīšos 
iespējami vairāk izprast mašīnu, 
lai varētu to pilnībā izjust.

Šogad piedalīsies arī citās 
sacīkstēs?
Šajā sezonā manos plānos ir 
piedalīties Baltijas čempionātā 
kartingā DD2 klasē, cīnīties 
par pirmo vietu un atkal tikt uz 
“Grand Finals”, kas šogad notiks 
ASV. Par šo ceļazīmi noteikti ir 
jāpacīnās!

Ar Konstantīnu Calko sarunājās 
Juris Dargēvičs (@motorusports)

Mans ceļš ir šāds - vēlos 
startēt Lemānas 24 

stundu sacensībās un 
noturēties tur tik ilgi, 

cik vien varēšu.
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Radical SR8 RX
Tehniskie parametri

Izgatavošanas gads 2011

Garums/platums 4.10 m/1.79 m

Šasija Īpaša pārklājuma oglekla škiedras un vieglā tērauda caurulu šasija

Sēdvietas 2

Minimālais svars 680 kg

Motors Radical Performance Engines

Tilpums 2.7 litru, 8 cilindri

Jauda 430 zirgspēki

Apgriezieni minūtē Līdz 10500

Ātrumkārba 6 pakāpju sekvenciālā

Degvielas bāka 77 litri

Riepas Dunlop

Maksimālais ātrums 280 km/h

Paātrinājums 0-100 km/h 2.7 sekundēs, 0-160 km/h 4.3 sekundēs

Cena 125-190 tūkstoši eiro, bez nodokliem

Papildus Atlauts piedalīties publiskajā satiksmē

Līdzinieki Formula 3, Lemānas LMP2 prototipi

Piezīme 2009. gadā uzstādīja Nordšleifes trases rekordu sērijveida mašīnām
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GoBANDIT STUDIJAGoBANDIT APPGoBANDIT PANELIS

Bezmaksas GoBandit 
programmatūra (PC un 
Mac) video motāžai, 
papildināšanai un 
saglabāšanai

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

Mēri ātrumu, 
paātrinājumu, 

augstumu virs jūras 
līmeņa, G-Force un 

pat sirdsdarbību. 
Pievieno savan video  

mērījumu paneli.

Action kamera

GoBandtit action video kameras 
varat iegādāties veikals.f1.lv*

akcijas cena

195LVL

* - akcijas prece ierobežotā skaitā

Race  
modelis
145 LVL
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