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1. ORGANIZATORA UZRUNA 

Sveiki, motoru pavēlnieki! 
 
Jau kuro gadu pēc kārtas augusta pēdējā nedēļas nogalē gaidām Jūs ciemos Liepājā – Ātruma festivālā 
– rallijā „Kurzeme” – vecākajās Latvijas rallija sacensībās. Šogad būsim pagodināti uzņemt gan Latvijas, 
gan Igaunijas čempionāta posmus rallijā un Latvijas čempionāta posmu rallijsprintā. 
 
Veidojot šī gada rallija trasi, iekļāvām tajā sportistiem mīļākos ātrumposmus – klasisko Vecpili, 
Podniekus, Kalveni un citus – platus, stingras grants ceļus, kuros trajektorijas jāzīmē pie augstiem 
vidējiem ātrumiem. Kopējais ātrumposmu garums sasniegs 132 kilometrus. Būs arī rallija „Kurzeme” 
vizītkarte – nakts ātrumposmi sacensību pirmajā dienā. Rallija centrs un servisa zona atradīsies 
Liepājā, tieši tāpat kā noslēdzošais pilsētas ātrumposms. 
 
Ātruma festivāla programmu bagātinās Ziemeļeiropas čempionāta motofrīstailā superbaikiem 
dalībnieki un kartingisti, savukārt pilsētas ātrumposma trasē varēsim vērot vairāku starptautisku 
motoru sporta sacensību uzvarētāju sniegumu. 
 
Esam saglabājuši sacensībām piektdienas-sestdienas formātu, lai uzreiz pēc sacensību finiša nebūtu 
jādomā par braukšanu mājās, bet varētu Jums, sportisti, uzsaukt kādu kausiņu atspirdzinoša dzēriena 
un ļaut izbaudīt vasaras noslēgumu rokmūzikas festivāla gaisotnē vēja pilsētā Liepājā. 
Būsim priecīgi redzēt Jūs visus: sportistus, mehāniķus, skatītājus un mūsu atbalstītājus. Mēs vēlamies 
Jums visiem teikt lielu „Paldies”, jo tieši Jūsu dēļ mēs šo pasākumu rīkojam, un bez jūsu līdzdalības tas 
notikt nevarētu nekādā veidā. 
Tiekamies Liepājā! 
 
Organizatoru komandas vārdā, 
 
Uldis Hmieļevskis - 
Ātruma festivāla – rallija „Kurzeme 2013” direktors. 
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2. KONTAKTINFORMĀCIJA 

2.1 Rīkotāja birojs 
Biedrība „Liepājas rallija komanda” 
Dūņu iela 8, Liepāja, LV 3401 
Tālrunis+371 29440526 
Fakss +371 63425865 
e–pasts: info@rallykurzeme.lv  
mājas lapa: www.rallykurzeme.lv; www.autorally.lv  
Twitter: @rallykurzeme  
 
2.2 Rīkotāja rekvizīti: 
Biedrība "Liepājas Rallija Komanda" 
Reģ. nr. 50008110141  
Adrese: Ezermalas iela 7, Liepāja, LV 3401 
Banka: AS Swedbank  
Konts: LV50HABA0551016419859, Kods: HABALV22  

 
2.3 Rallija “Kurzeme 2013” rīkotāji: 

Direktors Uldis Hmieļevskis mob.: +371 29440526, e-pasts: uldis@rallykurzeme.lv  

Sacensību vadītājs Aigars Bite mob.: +371 29905725, e-pasts: aigars@rallykurzeme.lv  

Projektu vadītāja Ieva Jorena – Auzniece mob.: +371 26445678, e-pasts: info@rallykurzeme.lv  

 

3. RALLIJA PROGRAMMA UN TERMIŅI 

Ceturtdiena, 29. augusts, 2013  

 Maršruta dokumentu izsniegšana, GPS iekārtu un administratīvā pārbaude (rallijs, rallijsprints) 

 Iepazīšanās ar trasi (rallijs) 

 Testa ātrumposms (rallijs, rallijsprints) 
 
Piektdiena, 30. augusts, 2013  

 Maršruta dokumentu izsniegšana, GPS iekārtu un administratīvā pārbaude (rallijs, rallijsprints) 

 Iepazīšanās ar trasi (rallijs, rallijsprints) 

 Rallija starts, rallija pirmā diena – ap 45 km ātrumposmos, nakts ātrumposmi  

 Rallijsprinta starts, rallijsprinta finišs un apbalvošanas ceremonija 
  
Sestdiena, 31. augusts, 2013  

 Rallija otrā diena, ap 87 km ātrumposmos, pilsētas ātrumposms  

 Apbalvošanas ceremonija 
 
 

http://www.rallykurzeme.lv/
http://www.autorally.lv/
mailto:uldis@rallykurzeme.lv
mailto:aigars@rallykurzeme.lv
mailto:info@rallykurzeme.lv
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4. IEPAZĪŠANĀS AR TRASI 

4.1 Noteikumi  
 
Saņemot maršruta dokumentus, dalībniekiem jāinformē rīkotājs par iepazīšanās automašīnām, 
ekipāžu tālruņiem un ekipāžu apmešanās vietu. 
Maksimālais iepazīšanās braucienu skaits PS – 2 reizes. Iepazīšanās braucienu skaitu reģistrēs fakta 
tiesneši vai speciālas mērierīces. Rīkotājam ir tiesības mainīt iepazīšanās braucienu skaitu, informējot 
dalībniekus maršruta dokumentu saņemšanas laikā. 
PS trasē aizliegta kustība rallijam pretējā virzienā. 
 

5. TESTA POSMS  

Ceturtdien, 29.augustā tiks organizēts testa ātrumposms. Par precīzu  tā norises vietu , laiku un 

pieteikšanās kārtību informācija tiks publicēta nolikumā un Rallija gidā 2. 

6. GAISA TRANSPORTS 

Ar ekipāžu saistītu gaisa transporta līdzekļu atrašanās kādā no rallija norises vietām ir obligāti jāsaskaņo ar 
rallija organizatoru līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, par to rakstiski informējot organizatoru. Par 
šādas atļaujas izsniegšanu organizators ir tiesīgs pieprasīt papildus samaksu. Gaisa kuģa vadītājam jāievēro visi 
Latvijas Republikā aktuālie noteikumi, kas ir attiecināmi uz gaisa kuģiem. Papildus ir jāievēro Latvijas Rallija 
Čempionāta noteikumi, kas attiecas uz servisa un komandas personāla rīcību sacensību laikā. Sacensību laikā 
gaisa kuģiem nosēsties atļauts tikai ar organizatoru  saskaņotās vietās un aizliegts nosēsties vietās, kas ir tuvāk 
par 100m no jebkuriem rallija trases tiesnešu punktiem. 
 

7.MEDIJI 

Mediju akreditācijas anketa būs pieejama interneta mājas lapā www.rallykurzeme.lv. Citu jautājumu gadījumā 
lūdzam sazināties ar rallija “Kurzeme” preses sekretāri  Lindu Brūderi, +371 22008900, e-pasts 
prese@rallykurzeme.lv.  
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8. NODERĪGA INFORMĀCIJA  

8.1 Vispārīga informācija par Liepāju 
Koordinātas: 56° 30’ 42’ N, 21° 0’ 50’ E  
Iedzīvotāji: 82413 
Platība: 60,37 km² 
 

8.2 Kā nokļūt Liepājā  
Ar automašīnu 
Lai nokļūtu Liepājā no Rīgas, brauciet pa šoseju A9 - 
ceļa garums apmēram 220 km 
Lai nokļūtu Liepājā no Klaipēdas, brauciet pa šoseju 
A11 - ceļa garums apmēram 100 km 
 
Ar vilcienu 
No Rīgas Dzelzceļa stacijas brauciet ar reisu Rīga-
Liepāja 
Vilciena atiešanas laikus meklējiet: www.1188.lv  
 

Ar autobusu 
Rīga - Liepāja - aptuvenais ceļā pavadītais laiks 3-3,5 h 
Klaipēda - Liepāja - aptuvenais ceļā pavadītais laiks 1,5-2 h 
Palanga - Liepāja - aptuvenais ceļā pavadītais laiks 1 h 
Autobusu atiešanas laikus meklējiet: www.liepajasture.lv   www.aslap.lv    www.autoosta.lv    
www.1188.lv  
 
Ar prāmi 
Prāmju līnija  
Liepāja - Traveminde (Vācija). Prāmis kursē 2 reizes nedēļā. 
Sīkāka informācija par prāmja kustības grafiku un cenām: www.scandlines.lv  
 
Ar lidmašīnu 
Liepājas Starptautiskā lidosta, Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas novads 
+371 634 07592,  info@liepaja-airport.lv    www.liepaja-airport.lv  
Palangas Starptautiskā lidosta (Lidosta atrodas aptuveni 70 km uz dienvidiem no Liepājas.) 
Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva. +370 460 52020,  ops@palanga-airport.lt    www.palanga-airport.lt  
 
Ar jahtu  
Liepājas Jahtu centrs 
Jūras iela 12, Liepāja 
+371 634 83801, +371 26155882, yachting@promenadehotel.lv    www.promenadehotel.lv/lv/jahtu-
centrs/ 
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8.3 Naktsmītnes 
Liepājā un tās apkārtnē pieejamo naktsmītņu saraksts būs pieejams www.rallykurzeme.lv. 

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs   
Rožu laukums 5/6, Liepāja 
+371 634 80808, +371 29402111 
info@liepajaturisms.lv  
www.liepajaturisms.lv  
 

 

Ja Jūs vēlaties piedalīties rallijā “Kurzeme”, bet neesiet laicīgi veikuši viesnīcas 
rezervāciju  un  tādēļ nevariet atrast apmešanās vietu, lūdzu sazinieties ar rallija 
“Kurzeme” organizatoriem. 

 
8.4 Taksometru pakalpojumi 
Tel. taksometra izsaukšanai: +371 63422222, 63444444, 63488888, 63421111, 63481111, 20008500. 
 
8.5 Neatliekamās palīdzības informācija  

 Policijas, ugunsdzēsēju vai neatliekamās palīdzības nepieciešamības gadījumos, zvaniet 112  

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana – 112 vai 113  

 Liepājas pašvaldības policijas operatīvais tālrunis +371 63420269 

 Liepājas reģionālā slimnīca: 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa +371 63403255 

 Traumpunkts - +371 63403210 
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9. ĀTRUMA FESTIVĀLS  

Kā jau ierasts, rallija “Kurzeme” norises laikā liepājnieki un pilsētas viesi tiek priecēti arī ar citu motoru 
sporta disciplīnu sacīkstēm un paraugdemonstrējumiem, un šis gads nebūs izņēmums. Šogad Ātruma 
Festivāla ietvaros baudīsim moto frīstailu  Ziemeļeiropas Streetbike freestyle čempionātā un Pro-Kart 
kartingu sacensības. Jaunākās paaudzes autosporta līdzjutēji varēs vērot Bērnu rallija fināla cīņas, kā 
arī piedalīties un just līdzi konkursa Gada Jaunais autovadītājs pusfināla dalībniekiem. 
 
Ziemeļeiropas Streetbike  freestyle čempionāts 

30. un 31. augustā Liepājā pulcēsies profesionāli motosportisti no 
Ziemeļeiropas valstīm, kā arī citu  motosporta veidu amatieri un entuziasti. 
Liepājā skatītājiem būs iespēja vērot sarežģītus trikus un pasaules līmeņa 
sportistus – tādus kā Arunas Gibieža (Lietuva), Juha Ruokolainens (Somija) 
un arī mūsu pašu braucējus, tai skaitā Jāni Rozīti. 
Sīkāka informācija par čempionātu: www.stuntfighters.lv  
 
Streetbike Freestyle čempionāts „Kurland Stunt”: 

 Laiks: 30.un  31.augusts 
 Vieta:  Cukura iela 8, Liepāja. 

 
 
Pro-Kart kauss 2013 

Arī šogad Liepājas ielās redzēsim 2012.gadā lielu skatītāju 
atsaucību guvušās  Pro-Kart sacīkstes. Ātruma festivāla laikā 
norisināsies Pro-Kart sacensību 5.posms, kurā ceram sagaidīt 
kartinga braucējus gan no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā 
arī no Krievijas. 
Sīkāka informācija par sacensību: www.prokart.lv  
 
Pro-Kart kauss 2013, 5.posms: 

 Laiks: 31.augusts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stuntfighters.lv/
http://www.prokart.lv/
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Bērnu rallijs “Kurzeme 2013” 

Jau 10 gadus, rūpējoties par topošo autosportistu paaudzi,  roku rokā ar 
ralliju “Kurzeme”  tiek organizēts arī  Bērnu rallijs. Ātruma Festivāla laikā 
Liepājas ostas promenādē norisināsies Bērnu rallija fināla sacensības.  Līdz 
tam, sākot ar 03.08. paredzētas atlases kārtas Liepājā, Saldū, Ventspilī, 
Kuldīgā un Talsos. 
Sīkāka informācija par sacensību: bernurallijs@inbox.lv  
 
Bērnu rallija “Kurzeme 2013” fināls:  

 Laiks: 31.augusts  

 Vieta: Liepājas ostas promenāde. 
 

 

Konkurss Gada jaunais autovadītājs 

Konkurss Gada jaunais autovadītājs ir iespēja jauniešiem 
vecumā no 16 -18 gadiem pierādīt savas auto vadīšanas 
prasmes un satiksmes drošības zināšanas. Viss, kas 
nepieciešams dalībai konkursā – braukšanas mācību atļauja 
un galva uz pleciem. Konkurss ir iespēja pierādīt sevi, 
izbraukt ar pilnīgi jaunu automašīnu un gūt pieredzi, kas ļaus 
uz ceļa pasargāt sevi un citus.  
Sīkāka informācija par konkursu: www.gadaautovaditajs.lv  
 
Konkursa atlases posms Liepājā: 

 Laiks: 31.augusts 

 Vieta: Liepājas ostas promenāde. 
 

 
 

Tiekamies Ātruma Festivālā Rallijā „Kurzeme 2013” 
Liepājā, 2013.gada 30.-31.augustā 

 

mailto:bernurallijs@inbox.lv
http://www.gadaautovaditajs.lv/

