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"Motoru svētki 2012"

PROGRAMMA

Sestdiena, 22. septembris

Svētdiena, 23. septembris

11.00 Ātrumlaivu sacensību atklāšana Daugavmalā pie tilta.
Ātrumlaivu sacensības. (treniņi jau no pulksten 10.00)

11.00 – 13.00 Interesanta un atraktīva pasākuma atklāšana ar deju grupu, mīmiem, garkājiem, 
ielu muzikantiem un citiem nebijušiem pārsteigumiem Vecpilsētas laukumā. 

12.00 Rallijreida "Riga Baja 2012" apvidus automašīnām atklāšana Vecpilsētas laukumā.

12.30 Rallijreida "Riga Baja 2012" apvidus automašīnām starts pie Radžu 
ūdenskrātuves.

13.00 Rallijsprinta "Viduslatvija 2012" atklāšana Vecpilsētas laukumā.

13.41 Rallijsprinta "Viduslatvija 2012" starts pie Radžu ūdenskrātuves.   

11.00 - 17.00 Dažnedažādas atrakcijas ģimenēm ar bērniem Pļaviņu ielā un laukumā pie Tiesu 
nama.

Organizatori dāvās iespēju bez maksas kāpt pa Latvijā augstāko (6.5 m) 
parvietojamo kāpšļu sienu.

"Latvijas Gumijlēcēju kluba" piepūšamās atrakcijas (Sumo, Rodeo, Meksika, 
Pļava,  Pirātu kuģis, Cunami XL, Šūpoles. Šīs atrakcijas redzētas LTV7 
raidījumā „Lielā Balva”, kā arī ZZ čempionātā).

"Lec un minies": BB vilcieniņš - vilcieniņš bērniem, kurš kursēs pa Jēkabpils 
ielām. Bumbu vanna, karuselis. 

Laimētavas, kurās iespēja laimēt šobrīd bērnu pasaules TOP lietas.

Sporta auto simulators.

Pasākuma laikā būs iespēja gan īrēt un braukt ar segway.

Peintbols.

19.30 Ātrumlaivu sacensību uzvarētāju apbalvošana Vecpilsētas laukumā.
Rallijsprinta noslēgums un uzvarētāju apbalvošana Vecpilsētas laukumā.

Muzikālo strūklaku šovs

Uguņošana

Turpinās rallijreids "Riga Baja 2012" apvidus automašīnām

19.00 Vecpilsētas laukumā rallijreida "Riga Baja 2012" apvidus automašīnām posma 
noslēgums un uzvarētāju apbalvošana.

Ar Ātrumlaivu sacensībām, kas norisināsies sestdien, 22.septembrī Jēkabpilī, Daugavas 

akvatorijā pie tilta, noslēgsies šā gada sezona ūdens motosportā, kur notiks Latvijas atklātā 

čempionāta 5.posms ūdens motosportā.

Sacensības ātrumlaivām uz ūdens notiks JT250 laivu klasē jauniešiem, S550, T550, O500, FR1000, 

RN2000, Formula2, Formula4S laivu klasēs un komandu vērtējumā. 

Uzvarētāju katrā klasē noteiks pēc triju braucienu kopsummas. Pirmie divi braucieni notiks viens pēc 

otra, bet trešais finālbrauciens - noslēgumā, kura laikā tiek iegūti punkti dubultā. Pilotiem būs jāveic 

divu boju distance, kur viena apļa kopējais garums būs līdz 900 metri. Apļu skaits būs atkarīgs no laivu 

klases.

Sacensību organizatori gaida pilotus no ūdens motosporta klubiem Latvijā un kaimiņvalstīm. 

Jauniešu klasē JT250 čempiona titulu ir nodrošinājis Maksimiliāns Tučkovs no “Riga Powerboat 

Team”.

Formula 4S laivu klasē Nikita Lijcs ir debitants un šogad ir ierindojies 5.vietā.

S550 laivu klasē par čempiona titulu cīnīsies Artūrs Brolitis no Liepājas UPB Energy komanadas, kurš ir 

šī gada Eiropas čempions. 

Sacensībās gaidām arī Formula2 laivu klases pilotu dalību, kuri atgriezīsies Latvijā tieši no izšķirošā 

Pasaules čempionāta posma Lielbritānijā. Šogad Formula2 laivu klasē piedalās pieredzējušais pilots 

Uvis Slakteris no “Riga Powerboat Team” un debitants Mārtiņš Morozs no Liepājas. 

Sacensības organizē Latvijas Ūdens motosporta federācija sadarbībā ar „SKN Sports”. Sacensību 

organizatori vēl veiksmi un izturību šīs sezonas noslēgumā Jēkabpilī!
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1. Viegli sasniedzams skatītāju punkts, piebraucot no Biržu puses. Vairāku asu līkumu 

sērija. 
2. Skatītāju punkts uz viadukta. Lielā šoseja satiksmei būs slēgta, tādēļ varēs brīvi 

pārvietoties pa viaduktu. Uz viadukta būs nodrošināta apskaņošana, tādēļ ieslēdz 

Radio1 107.0 FM un klausies visu jaunāko par rallijsprinta norisi. 
3. Līkumu sērija, kas pieiet tramplīnam. Vislabāk skatīties no uzbērtā slēpošanas kalna, 

kur tāpat būs nodrošināta apskaņošana, tādēļ ieslēdz Radio1 107.0 FM.

SERVISA PARKI:
Pēc PS1 - 15 min.; pēc PS 2 - 30 min.

"Jēkabpils" PS 1 (13.41); PS 2 (14.17). Trasi slēdz - 11.45 

ViduslatvijaViduslatvija
2012

sprint

"RIGA BAJA" SACENSĪBU SKATĪTĀJU PUNKTI

Krustpils 22.09. Trase slēgta no 12:30 - 20:00

Viesīte 23.09. Trase slēgta no 8:30 - 15:00
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Visa ātrumposma pirmā trešdaļa ir ļoti interesanta un skatāma. 

1. Labi pārskatāma vieta, kur līkumā automašīnām ir liels pienākošais ātrums. Ass 

pagrieziens pa labi, tad kreisais līkums, aiz kura atkal ass labais pagrieziens. Vislabākā 

redzamība, stāvot pie dzirnavām.
2. Piebraucot pie ātrumposma, pa to ejiet pa labi un nokļūsiet līdz dīķim. Ass atpakaļejošs 

kreisais līkums, tad ass pagrieziens pa labi, kam seko vairāku labi pārskatāmu līkumu 

sērija.
3. Slaidu līkumu sērija ar tramplīnu, vislabāk vērot no netālu esošā paugura.
4. Skaista, plašu, garu līkumu sērija. Ātrumposmam var piekļūt no finiša puses.

"Bitānkalns" PS 3 (15.33); PS 5 (17.32). Trasi slēdz - 14.33 
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1. Tuvu un labi pārredzams ātrumposma starts. Viegla piekļuve no šosejas puses. Pēc 

ātrumposma starta ass kreisais pagrieziens. Nedaudz pārvietojoties ātrumposma 

kustības virzienā, var redzēt skaistu līkumu sēriju.
2. Ejot ātrumposma virzienā, ieraudzīsiet tuneli, pie tā ir skaista līkumu sērija. Skatīšanās 

no dzelzceļa uzbēruma. 
3. Piebraucot pie ātrumposma, var doties skatīties gan pa labi, gan pa kreisi, jo uz abām 

pusēm ir labi pārredzamas līkumu sērijas. Izejiet cauri mežam un atrodiet ērtāko 

skatīšanās vietu.

SERVISA PARKS: pēc PS4 - 30 min.

"Sēlpils" PS 4 (15.53); PS 6 (17.52). Trasi slēdz - 14.43 
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Rallija laikā skatītājiem trasi šķērsot kategoriski aizliegts! Ievērot visus rallija oficiālo personu norādījumus!

AIZLIEGTS
atrasties aiz trasi norobežojošām lentām!

Ar sarkanu atzīmētajās zonās skatītājiem atrasties aizliegts!

Dalībnieku sarakstu meklē www.lrc.lv
Sacensību rezultātiem seko līdzi: m.autorally.lv

Jaunumiem visu dienu seko līdzi: Twitter kontā: @motorusvetki un Radio 1, FM 107.0 
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