
Nāc, kāp iekšā  
un atklāj sev  
motosporta  

pasauli!

Tūlīt sāksies Pirmās formulas (F1) 
sacīkstes. Satraukums aug!  
Visi auto  atrodas savās starta 
vietās, motori dārd. Līdzko starta 
luksoforā nodziest sarkanās 
gaismas, mašīnas aiztraucas.

Daudzi tūkstoši skatītāju klātienē un miljoni, kas pasākumu  
vēro pie televizora ekrāna, ir sajūsmā par F1 sacensībām.  
Viņi aiztur elpu, kad kāds no sportistiem milzīgā ātrumā  
apdzen citu, brīnās, cik ātras ir sacīkšu mašīnas, un jūsmo  
par uzvarētāju, kurš pirmais ir šķērsojis finiša līniju.  
Čempioni tiek cildināti kā zvaigznes.



Kas ir sacīkšu auto?

Mašīnas lielākā daļa sastāv  
no oglekļa šķiedras.  

Šis materiāls ir cietāks  
par tēraudu un daudz  
           vieglāks. 

F1 mašīnu riteņiem nav pārklājuma.  
Motors atrodas aiz  
vadītāja sēdekļa.

Sacīkšu automobiļi ir speciāli 
izstrādāti un būvēti 
autosacīkstēm. Tie atšķiras ar 
tehniku un motora jaudu.  
Lielākā daļa šādu mašīnu brauc 
sacensībās pa apli, kur starts un 
finišs ir vienā un tajā pašā vietā. 
Ceļu satiksmē tās nedrīkst 
piedalīties.

F1 sacīkšu auto sasniedz ātrumu 
pāri par 350 km stundā.

Tā kā F1 ir tik ārkārtīgi ātri 
sacīkšu spēkrati, tos sauc arī 
par karalisko klasi.



Kuras sacensības norisinās gaisā?

Augstu gaisā virs skatītāju 
galvām piloti vada lidmašīnas pa 
sacensību trasi. Tā ir marķēta ar 
pāros izvietotiem konusiem, kas 
pildīti ar gaisu.

Pat gaisā 
mani gandrīz nav 

iespējams 
apstādināt!

Arī sacensībās gaisā svarīgākais ir 
būt, cik vien iespējams, ātram. 
Tomēr lidmašīnas nedrīkst lidot 
nedz pārāk augstu, nedz arī pārāk 
zemu starp konusiem.

Sacīkšu lidmašīnas ir vieglas, 
tāpēc lido ātri. Tās ir vienkārši 
vadāmas un var zibenīgi 
pagriezties vai apmest vertikālas 
cilpas. 
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Kurš ir ātrākais?
Šajā grāmatā tu daudz uzzināji 
par sporta auto. Šajā spēlē tu vari 
piedalīties aizraujošās sacīkstēs! 
Sameklē vēl kādu spēles 
dalībnieku un – aiziet!

No figūriņām izvēlies gokartu, motociklu, sporta 
automašīnu vai Pirmās formulas sacīkšu auto. Spēles 
ilgums ir trīs apļi. Lai vienmēr zinātu, kurā aplī kurš 
atrodas, katrs saņem vēl vienu plāksnīti. Otrajā un trešajā 
aplī nolieciet to sev priekšā ar atbilstošo ciparu. Spēlei 
nepieciešams arī metamais kauliņš.

Klasisks pāragrais 
starts! 

Dodies atpakaļ uz 
startu un izlaid 
vienu gājienu.

Kāda neveiksme – 
finiša taisnē tev 
beidzies benzīns! 

Izlaid vienu gājienu. 

Izvēlies savu spēles figūru
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Kādas vēl sacensības tiek rīkotas?

Traktoru vilkšana ir sacensības, kurās traktoriem 
uz mērķi jāaizvelk smaga piekabe jeb 
slogotājs. Sarežģītību pastiprina tas, ka 

smagums, kas atrodas piekabē, brauciena laikā 
slīd uz priekšu. 

Sacīkšu noslēgumā 
notiek uzvarētāju 

godināšana. Pirmās 
formulas sacīkstēs  

ir pieņemts, ka uzvarētājs 
dabū izbaudīt īpašu dušu!

Itālijā jau gandrīz 100 gadus norisinās sa-
censības, kurās piedalās tikai retro auto – 
oldtaimeri. 

Spīdvejs ir motosporta veids – braukšana ar 
motociklu pa stadiona ledus, izdedžu vai zemes 
celiņu. Šādām sacensībām raksturīgs ir drifts – 
braucēji pagriezienos nosveras sāņus un ar  
vienu kāju slīd pa smalkās grants segumu,  
kontrolējot sānslīdi. 


