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Vai gan jāatgādina, ka rallijs „Kurzeme” ir senākais un 

tradīcijām bagātākais rallijs Baltijas valstīs, kurš Liepājā 

notiek jau no 1965.gada. Liepāja pie sevis uzņēmusi LPSR  un 

PSRS čempionāta posmus, pēc neatkarības atjaunošanas arī 

Lietuvas, Igaunijas, Krievijas čempionāta posmus. Vairākus 

gadus Kurzeme tika novērtēta arī kā labi organizēts Eiropas 

čempionāta posms. 

Šogad Liepāja ir apstiprinājusi savu atbalstu IRC posma 

rīkošanai Kurzemē 2013.gada februārī, un, ja tas notiks, tad 

tajā tiks iekļauti arī daļa šī un citu gadu rallija „Kurzeme” 

ātrumposmi. Tādējādi šī gada rallijs „Kurzeme”  var būt 

lieliska iespēja iepazīties ar Kurzemes ceļu raksturu. 

Rallistiem un skatītājiem jaunums būs otrās dienas 

sākums Lietuvas kūrortpilsētā Šventojā un jauns 

ātrumposms Lietuvas teritorijā. Jaunu rallija ceļu meklējumi 

ir vainagojušies ar rezultātiem, vairāk kā 70% distances būs 

iepriekš sacensībās neizmantotas trases. 

 

Jau vairākus gadus rallijs nav tikai rallijs, bet tāda kā 

mazā motoru sporta olimpiāde – Ātruma Festivāls. 

2012.gadā rallija un rallijsprinta sacensības papildinās 

kartingu mači, dragreisa čempionāta posms garajā 402m 

distancē, standartauto rallija supersprinta sacensības, 

SuperMoto mači, Latvijas Gada Auto vēlēšanas, u.c. 

notikumi. Savukārt Liepājas pludmalē tiks aizvadīts Pasaules 

čempionāts vindsērfingā. 

Mēs gaidām, ka Liepāja šajās dienās būs pilna ar 

sportistiem, skatītājiem, mediju pārstāvjiem un ar ātrumu. 

Motoru sports, jūra, vējš, mutuļojoša izklaide un ātrums 

četrās dienās Liepājā, Liepājas rajonā un Lietuvā. 

Tiekamies 23.-26.augustā Ātruma Festivālā Rallijā 

„Kurzeme 2012”! 

 

Uldis Hmieļevskis 

Mob +371 29440526, uldis@rallykurzeme.lv 

1. Organizatora uzruna 

Seko līdzi jaunumiem:      www.rallykurzeme.lv                     @rallykurzeme.lv                    facebook.com/rallykurzeme 
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2.1. Organizatora 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. Organizatora 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 2012” organizatori: 

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 
 

2. Organizators un kontaktinformācija 

http://www.rallykurzeme.lv/
http://www.autorally.lv/
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Rallijs „Kurzeme 2012” norisināsies kā Latvijas rallija 
čempionāta 6. posms, Latvijas rallijsprinta čempionāta 6.posms 
un kā NEZ kausa izcīņas 6. posms. 

Šī gada rallija ātrumposmu kopgarums pārsniegs 100 km, 
turklāt viens ātrumposms notiks Lietuvas teritorijā – Lietuvas 
vasaras tūrisma un atpūtas mekā – Palangas un Šventojas 
reģionā. Rallijsprinta dalībniekiem veicamā distance  būs īsāka, 
turklāt nebūs jāveic ātrumposmi naktī. 

Rallijs sāksies piektdienas pēcpusdienā Liepājā ar pilsētas 
ātrumposmu Liepājas Piena Kombināta trasē, un turpināsies ar 
četriem ātrumposmiem Liepājas rajonā – divi no 
ātrumposmiem notiks pa dienas gaismu, bet divi ļaus baudīt 
nakts rallija burvību. 

Sestdienas rītā sacensību otrās dienas starts tiks dots Rucavā 
(Latvija) un Šventojā (Lietuva), kuram sekos seši grants 
ātrumposmi. Sacensības noslēgsies ar PowerStage posmu 
Liepājas Piena Kombināta trasē. 

Rallija servisa zona visas dienas atradīsies Liepājā – tiešā 
Liepājas Piena Kombināta trases un Rallija centra tuvumā. 

Rallija centrs atradīsies Liepājas Olimpiskā Centra telpās, kur 
būs iespēja izbaudīt arī SPA centra pirtis un baseinus. 

  

Provizoriskā programma 
Ceturtdiena, 23.augusts 
–Trases dokumentu izsniegšana, iepazīšanās ar trasi 
–Testa ātrumposms 
Piektdiena, 24.augusts 
–Iepazīšanās ar trasi 
–Trases dokumentu izsniegšana un iepazīšanās ar trasi rallijsprinta 
dalībniekiem 
–Rallija atklāšana, pilsētas ātrumposms, dienas un nakts ātrumposmi 
Sestdiena, 25.augusts 
–Rallija ātrumposmi 
–Paralēlais PowerStage ātrumposms Liepājas Piena Kombināta trasē 
–Apbalvošana 

3.Rallijs un rallijsprints 
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4. Rallijsprints – ROAD klase 

Rallijsprinta Road klases dalībniekiem kā allaž paredzēta 

interesanta un vienlaikus sarežģīta trase, kurā būs iekļauti gan 

rallija ātrumposmi, gan orientēšanās pa plašākai publikai maz 

zināmiem ceļiem. Lai samazinātu dalībnieku izmaksas, ROAD 

klases sacensības paredzēts iekļaut vienas dienas formātā – 

sestdienā, 25.augustā. 

Rallijsprinta ROAD klases disciplīna ir iekļauta arī Amatieru 

Rallija Baltijas Kausa ieskaitē kā noslēdzošais posms. Pirmie divi 

posmi notiek martā un jūnijā Igaunijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provizoriskā programma 
Sestdiena, 25.augusts 
–Trases dokumentu izsniegšana 
–Rallija ātrumposmi (Lietuvā un Latvijā) 
–Apbalvošana 

 
 
 
 
 
 

5. RetroKartu ielu sacīkste 

Transformējot rallija ātrumposmu, Liepājas Piena 

Kombināta trasē tiks izveidota 800 metru gara kartinga trase, 

kurā uz starta stāsies dažādu paaudžu gokarti.  

Atšķirībā no Latvijas čempionāta kartingā, RetroKartos uz 

trases var sastapt nevis jaunāko modeļu kartus, bet tos, kuri 

savus pirmos startus pieredzējuši pasen – pat padomju laikos. 

Sacensību dalībniekiem, savukārt, tā ir iespēja piedalīties 

sacensībās ar mazāku budžetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provizoriskā programma 

Sestdiena, 25.augusts  

– Reģistrācija un brīvie treniņi (sākot no 08:00) 

–Sacensības 

–Apbalvošana 
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6. Latvijas dragreisa čempionāts 

Sestdienas un svētdienas pēcpusdienā jaunajā Pulvera ielas 

posmā varēs vērot labāko Latvijas dragreisa braucēju cīņas par 

Latvijas dragreisa čempiona titulu.  

Sacensība notiks 402m garā trasē, kas ir klasiska dragreisa 

trase, un šī būs vienīgā šāda garuma trase Latvijā, līdz ar to 

sagaidāma spraiga cīņa un neaizmirstamas emocijas. 

 

 

 

 

 

 

 
Provizoriskā programma 

 Sestdiena, 25.augusts   

–Reģistrācija un brīvie treniņi 

Svētdiena, 26.augusts   

–Reģistrācija un brīvie treniņi 

–Sacensības 

–Apbalvošana 

 

 

 

 

 

7. Rallija SuperSprinta sacensības 

Pirmo reizi ielu trasē sacentīsies Freko Rallija Supersprinta 

kausa izcīņas dalībnieki. Atšķirībā no rallija un rallijsprinta, šīs 

sacensības notiek ar standarta ielas automašīnām – tātad 

jebkurš interesents varēs pamēģināt savas auto vadīšanas 

spējas Liepājas ielu trasē.  

Pārveidojot Liepājas Piena Kombināta trasi, tiks iegūts 

aptuveni 1 km garš asfalta aplis, kurā arī notiks sacensības. 

Dalībniekiem šis būs īpašs pārbaudījums, tā kā citās kausa 

izcīņas trasēs daļa trases seguma ir arī grunts, turklāt trasi 

nenorobežo trotuāru apmales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provizoriskā programma 

Svētdiena, 26.augusts 

– Reģistrācija un iepazīšanās ar trasi (8:00 – 11:00) 

–Sacensības (11:00 – 18:00) 

–Apbalvošana 
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Provizoriskā programma 

Ceturtdiena, 23.augusts  

– Kartingu īre Liepājas Piena Kombināta trasē 

Piektdiena, 24.augusts  

– Kartingu īre Liepājas Piena Kombināta trasē 

Sestdiena, 25.augusts  

– Kartingu īre Liepājas Piena Kombināta trasē 

– Zvaigžņu sacensības ar kartingiem 

–OpenKart Nakts Ielu Sacīkste  

Svētdiena, 26.augusts  

– Kartingu īre Liepājas Piena Kombināta trasē 

8. Openkart kartingu īre un sacensības 
 OPENKART ir īres kartinga amatieru kustība, kurā iesaistās cilvēki, 

kam patīk autosports un kuriem ir vēlēšanās pašiem piedalīties 

vienkāršās un lētās amatieru sacensībās, neieguldot tajā daudz naudas, 

laiku un zināšanas. Arī no braukšanas viedokļa sacensības ir ļoti 

demokrātiskas, jo tās notiek ar speciāli ražotiem drošiem īres 

gokartiem. Tas nozīmē, ka OPENKART ir laipni gaidīts ikviens, kas vēlas 

pamēģināt kā tas ir braukt autosacīkstēs. 

Iespējams OPENKART ir vienīgās autosacīkstes Latvijā, kuras ir 

pieejamas ikvienam interesentam. OPENKART ir viennozīmīgi lētākais 

autosporta veids, braukšana notiek ar speciālu īres tehniku, kas ir 

ārkārtīgi droša un paredzēta arī cilvēkiem bez iepriekšējām sportiskas 

braukšanas iemaņām, taču tajā pašā laikā to nesmādē arī profesionāļi. 

Piedaloties OPENKART nav jātērē laiks un nauda tehnikas un 

aprīkojuma iegādei, citiem vārdiem, ja gribi sacensties - piesakies, atnāc 

un brauc. 

Piedaloties OPENKART var lieliski trenēt arī savas braukšanas 

prasmes, attīstīt refleksus, kas noteikti ikvienu dalībnieku padarīs 

drošāku satiksmei.  
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Kad šie motocikli ar precīzu, elpu aizraujošu vadāmo sānslīdi 

filigrāni iebrauc trases līkumā, pilnīgi šķērsām, un pēc tam trauc 

no tā ārā, ar mežonīgi spolējošu aizmugurējo riteni, kļūst 

skaidrs, ka mūsu priekšā ir īpaša, skatāma  motosporta veids. 

Dažkārt “Supermoto” mēdz salīdzināt ar rallijkrosu 

autosportā. Trase ir stipri līdzīga: parasti 70 procenti asfalta un 

30 procenti grants seguma, daudz līkumu un tramplīni. Arī 

vizuāli baudāmais braukšanas stils ar vadāmajām sānslīdēm ir 

visai līdzīgs, tas īpaši piesaista skatītāju uzmanību un kalpo par 

“Supermoto” pazīšanas zīmi. 

Supermoto tā ir iespēja kopā ar sportistu izbaudīt sirdi 

aizraujošu uzvaras triumfu un zaudējuma rūgtumu, kustības 

spēku un sekundes mūžību. Faniem patīk arī tas, ka vienā 

braucienā var redzēt gan šosejas sacīkšu, gan spīdveja, gan 

motokrosa elementus, ieskaitot jau minētās slīdes un lēcienus. 

Turklāt ātrumi līkumotajā trasē ir pietiekami iespaidīgi, tomēr 

nav tik lieli, lai skatītāji drošības apsvērumu dēļ atrastos tik  tālu 

no trases, kur tie nekā nevar saskatīt, kā tas ir motošosejas 

sacensībās. Bez tam pirms un pēc sacensībām sportisti parasti 

izklaidē publiku, veicot dažādus trikus uz motocikliem – 

braucienus uz viena riteņa vai, stāvot uz sēdekļa uz vienas kājas. 

2010.gadā SuperMoto pirmo reizi iznāca Liepājas ielās. Un 

krosists Dāvis Līvs ar milisekunžu pārsvaru pilsētas ātrumposma 

trasē uzvarēja Ivaru Vasaraudzi ar WRC auto. 2011.gadā 

sacensības jau bija nopietnākas - Ātruma Festivāla Rallija 

“Kurzeme” apmeklētājus priecēja spraigas cīņas  speciāli būvētā 

Liepājas ielu trasē. 

Arī šogad pilsētas ielas kļūs par moto trasi un skatītājiem būs 

iespēja baudīt motobraucēju startus, un just līdzi labākajiem 

Latvijas motosportistiem. 

 
 
 

Provizoriskā programma 

Sestdiena, 25.augusts 

– Reģistrācija un iepazīšanās ar trasi 

(18:00 – 20:00) 

–Sacensības (20:00 – 23:00) 

–Apbalvošana 

9. SuperMoto sacensības 
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10. Latvijas Gada Auto 
Jau ceturto gadu Latvijas Gada Auto žūrija konkursa pretendentus 

vērtēs arī Rallija „Kurzeme”  trasēs. Par tradicionālu ir kļuvis Gada Auto 

pretendentu brauciens pa Liepājas pilsētas ātrumposmu, un iespēja tos 

apskatīt un izpētīt Liepājas centrā. 

Konkurss „Latvijas Gada Auto” notiek jau 14.reizi, un tā mērķis ir 

pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību autoražotāju novitātēm, kas 

pieejamas Latvijas tirgū un ir noderīgas plašam auto cienītāju lokam. 

Konkurss ir laba iespēja auto tirgotājiem parādīt plašākai sabiedrībai 

auto jaunumus. 

No 20. līdz 26. augustam Liepājas pilsētas pludmalē norisināsies 

2012.gada pasaules čempionāta posms Formula windsurfing klasē. 

Formulas klase ir viena no ātrākajām, dinamiskākajām un 

elegantākajām burāšanas disciplīnām. Braukšana notiek glisēšanas 

režīmā, kas atgādina lidošanu ar vieglu pieskaršanos ūdenim, vēja 

ātrumam jābūt vismaz 5 metriem sekundē. Šobrīd labākais no 

Latvijas braucējiem šajā disciplīnā ir liepājnieks Jānis Preiss. 

11. Pasaules  čempionāts Formula vindsērfingā 2012 
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12.1 Vispārīga informācija par Liepāju 

Koordinātas: 56° 30′ 42″ N, 21° 0′ 50″ E 

Iedzīvotāji: 82413 

Platība: 60,37 km² 

12. Noderīga informācija 

N.B. Tā kā šogad rallijs notiek 
arī Lietuvā, neaizmirstiet  

paņemt līdzi PASI! 

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/ 

http://www.1188.lv/satiksme/vilcieni/?date=date&selected_from=9578&selected_to=9522
http://www.liepajasture.lv/
http://www.liepajasture.lv/
http://www.aslap.lv/
http://www.autoosta.lv/
http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu_autobusi/?selected_from=7083&selected_to=7050&from=R%C4%ABgas++SAO&Liep%C4%81jas+AO
http://www.scandlines.lt/lv/time_lptr
mailto:info@liepaja-airport.lv
mailto:info@liepaja-airport.lv
mailto:info@liepaja-airport.lv
http://www.liepaja-airport.lv/
http://www.liepaja-airport.lv/
http://www.liepaja-airport.lv/
mailto:ops@palanga-airport.lt
mailto:ops@palanga-airport.lt
mailto:ops@palanga-airport.lt
http://www.palanga-airport.lt/
http://www.palanga-airport.lt/
http://www.palanga-airport.lt/
mailto:yachting@promenadehotel.lv
http://www.promenadehotel.lv/lv/jahtu-centrs/
http://www.promenadehotel.lv/lv/jahtu-centrs/
http://www.promenadehotel.lv/lv/jahtu-centrs/
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12.2 Izklaides iespējas Liepājā 
Liepājas pilsēta liepājniekiem un pilsētas viesiem piedāvā plašas izklaides 
iespējas gan aktīvākai atpūtai naktsklubos, gan relaksācijai un  mieram 
SPA centrā un Liepājas pilsētas pludmalē. 

Noderīga informācija 

Coyote Fly Lielā iela 7, Liepāja; www.coyotefly.lv 

Fontaine Palace Dzirnavu iela 4, Liepāja; www.fontainepalace.lv 

Latvijas 1.Rokkafejnīca Stendera iela 18, Liepāja; www.pablo.lv 

BIG7 Baznīcas iela 14/16, Liepāja; www.big7.lv 

Red Sun Buffet Pasta iela, Liepāja; www.redsunbuffet.lv 

Liepājas Olimpiskā centra peldbaseins un SPA 
Brīvības iela 39, Liepāja 
www.loc.lv/lv/baseins-spa   
Tālrunis:  + 371 634 80000 
 E-pasts: info@loc.lv 

Naktsklubi/Bāri 

http://www.loc.lv/lv/baseins-spa
http://www.loc.lv/lv/baseins-spa
http://www.loc.lv/lv/baseins-spa
http://www.loc.lv/lv/baseins-spa
http://www.loc.lv/lv/baseins-spa
http://www.loc.lv/lv/baseins-spa


Ātruma Festivāls 

Ātruma Festivāls 

Noderīga informācija 

12.4 Auto noma 
Auto rente 
Kungu iela 6, Liepāja, 
m. t. +371 26447726, 
e-pasts: velomoto@inbox.lv  

 
ERM pluss 
Krūmu iela 56, Liepāja, 
m.t.  +371 26018866, +371 29713312, 
t. +371 63443705, 
e-pasts: melnik@inbox.lv  

SD Autocentrs 
Zemnieku iela 68, Liepāja,  
Auto noma un automašīnas noma ar šoferi 
(transfērs) 
t. +371 634 23124, +371 634 25203 
e-pasts: birojs@sdautocentrs.lv  
Tūristu auto servisa centrs 
t. +371 634 26605 
e-pasts: serviss@sdautocentrs.lv 

Gnomus 
Loku iela 4, Liepāja, 
m.t. +371 28656656, 
e-pasts: serviss@3k.lv 
Avis 
Rožu laukums 5/6, Liepāja, 
t. + 371 63483289,  
m.t. +37127025057, 
e-pasts liepaja@avis.lv   
 

12.3 Taksometru pakalpojumi 
Tel. Taksometra izsaukšanai: +371 63422222, 63444444, 63488888, 63421111, 63481111  

mailto:velomoto@inbox.lv
mailto:melnik@inbox.lv
mailto:birojs@sdautocentrs.lv
mailto:serviss@sdautocentrs.lv
mailto:serviss@3k.lv
mailto:liepaja@avis.lv
mailto:liepaja@avis.lv
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Tiekamies Ātruma Festivālā Rallijā „Kurzeme 2012” 
 

Liepājā, 2012.gada 23.-26.augustā 
 

Latvijā un Lietuvā 
  
 


