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6.maijs, piektdiena

Ātruma festivāla piektdienas programma sāksies ar 

atklāšanas ceremoniju un pirmās LADA Cup dalībnieka 

startu Liepājas promenādē, pie Jūrniecības koledžas mācību 

kuģa “Namejs” (plkst. 16:15). Pēc stundas sekos FIA Baltic 

Rally Trophy , Latvijas rallija un rallijsprinta čempionāta 

ieskaites dalībnieki (no plkst. 17:15).

Taču iesakām ilgi Liepājā neaizkavēties, un doties uz grants 

ātrumposmiem. Interesanti skatu punkti:

1) Paša pirmā rallija ātrumposma starts un pirmie 

pagriezieni ērti piebraucami no Rīgas - Liepājas šosejas 

170.kilometra, orientieris “Durbes dārzniecības” puķu rati. 

Šeit varēs aplūkot vairāku pagriezienu sēriju, kas noslēdzas 

ar dzelzceļa šķērsošanu pāri grantētam viaduktam. 

Automašīnām paredzēta stāvvieta pļavā (200 metri no 

trases), darbosies kafejnīca.

SS1 VEGA 1 un SS4 LDZ CARGO starts no Padones stacijas 

LADA&Truck ieskaitei 17:00 un 19:15, Rallija / rallijsprinta 

ieskaitei 18:00 un 20:15.

2) Stroķacs tramplīns ir rallija “Kurzeme” klasika, un metīs ar 

pilnu jaudu. Piebraukšana no Rokasbirzes, sekojot norādei 

“Priekule 35”. Automašīnu novietošana uz piebraucamā ceļa 

labajā pusē. Skatu vietā strādās kafejnīca.

SS2 SKANDI MOTORS un SS5 CANON BIZNESA CENTRS 

starts no Vecpils baznīcas LADA&Truck ieskaitei 17:35 un 

19:45, Rallija/ rallijsprinta ieskaitei 18:35 un 20:45.

7.maijs, sestdiena

VIP viesu tribīne Gramzdas karjerā

“MB Betons” karjers ikdienā nodrošina 

materiālu gan dzelzsbetona 

izstrādājumiem, gan ceļu būvei, bet 

rallija laikā būs pārvērties par 

atraktīvu autobraukšanas stadionu, 

kur sportistiem jāizbrauc gan 

neskaitāmi dažādas konfigurācijas 

līkumu, gan jālec tramplīnā.

VIP viesus aicinām skatīties šo 

autosporta izrādi no dabiska 

paaugstinājuma trases malā, baudīt 

rīta kafiju un “Lielbāta” ūdeni, kas no 

zemes dzīlēm iztek tepat netālu,  kā 

arī atspirdzinājumus no

“Cēsu Alus”.

Piebraukšana no Priekules, braucot 

Skodas virzienā. Automašīnas 

jānovieto šosejas abās malās, un ar 

kājām jādodas (~500 metri) līdz skatu 

vietai.

SS7 MB BETONS un SS9 CĒSU ALUS 

starts LADA&Truck ieskaitei 10:30 un 

12:15, Rallija/ rallijsprinta ieskaitei 

11:30 un 13:10

VIP zona “Lielais dzintars”

Liepājas jaunā koncertzāle “Lielais 

Dzintars” pieredzējusi jau daudzus 

izcilus koncertus, bet motoru sporta 

meistarus no koncertzāles balkona 

varēs vērot pirmo reizi. VIP zona 

izvietota uz koncertzāles balkona, un 

burtiski zem viesu kājām rallisti mēros 

pēdējos ātrumposma metrus. 

Ierodoties savlaicīgi, būs iespējams 

vērot arī ātrumlaivu sacensību 

finālbraucienus (līdz plkst. 19:00) un 

LADA RX Kurzeme dalībnieku finālus 

(līdz plkst. 17:30).

VIP zona viesiem atvērta no plkst. 

16:00, siltās uzkodas tiks servētas no 

plkst. 17:30.

Sportisti rallija ātrumposmu veiks 

divas reizes pēc rāvējslēdzēja principa. 

Ātrumposma SS13/ SS14 LIEPĀ JAS 

OSTA starts LADA&Truck ieskaitei 

18:20 un 18:35, Rallija ieskaitei 19:20 

un 19:35.


