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Augusta beigās Liepāju pierūcinās 
Ātruma Festivāls
Jau tradicionāli augusta pēdējā nedēļas nogalē, 
30. un 31. augustā, Liepājā tiks organizēts vasaras 
motorsporta dzīves centrālais notikums - Ātruma 
Festivāls - Rallijs ’’Kurzeme 2013”. Šis gads ir īpašs, 
jo Liepājā notiks ne tikai Latvijas čempionāta 
posmi rallijā un rallijsprintā, bet arī Igaunijas 
rallija čempionāta posms. Tas nozīmē, ka rallija 
trasē gaidāms liels skaits dalībnieku, vairāk kā 
100 ekipāžu.
Otrs 2013. gada Ātruma Festivāla īpašais 
notikums būs Ziemeļeiropas Streetbike Freestyle 
čempionāts, kur trikus ar motocikliem rādīs un 
labāko noskaidros spēcīgākie superbaiku 
braucēji no daudzām Eiropas valstīm.
 

Laumas mikrorajonā skatītājus 
priecēs Eiropas spēcīgākie moto 
triku meistari
Ātruma Festivāla – Rallijs ’’Kurzeme 2013” ietvaros Liepājā 
norisināsies Ziemeļeiropas Streetbike Freestyle 
čempionāts ’’Kurland Stunt 2013”. Abas festivāla dienas 
Eiropas valstu spēcīgākie stantraideri pulcēsies Liepājas 
ostas 50. piestātnē, kas atrodas Siļķu ielas galā, blakus 
prāmju terminālam, lai mērotos meistarībā, izpildot 
tehniski sarežģītus un aizraujošus trikus ar motocikliem. 
Skatītājiem īpaši patiks ne tikai atraktīvie čempionāta 
priekšnesumi, bet arī papildu disciplīnas, kā labākais 
kritiens un ekstrēmākais triks. Ātruma Festivāla pirmajā 
dienā, 30. augustā, pulksten 17:00 Liepājas ostas 50. 
piestātnē moto kaskadieri aizvadīs brīvos treniņus, 
savukārt 31. augustā pulksten 11:00 Ziemeļeiropas 
Streetbike Freestyle čempionātam tiks dots oficiāls starts.

Sacensību ’’Bērnu rallijs Kurzeme” 
�nāls un konkursa ’’Gada Jaunais 
autovadītājs” pus�nāls
3 1 .  a u g u s t ā  n o t i k s  ’’ B ē r n u  r a l l i j s  K u r z e m e” 
finālsacensības, kurās spēkus mēros atlases kārtu 
godalgoto vietu ieguvēji no piecām Kurzemes pilsētām. 
Šogad ’’Ceļu satiksmes drošības direkcijas” un 
’’Mārketinga projektu aģentūras Fortius” kopā 
īstenotajam projektam aprit jau desmit gadu. Bērnu 
rallija mērķis ir pievērst mazo satiksmes dalībnieku un 
viņu vecāku uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Projekts ir 
gan izglītojošs, gan veicina aktīvu dzīvesveidu, rada 
pozitīvu un azartisku atmosfēru, kā arī veicina ģimenes 
vairāk laika pavadīt kopā. Savukārt konkurss ’’Gada 
Jaunais Autovadītājs” ir unikāla iespēja jauniešiem 
vecumā no 16 l īdz  18 gadiem pierādīt  savas 
autovadīšanas prasmes un satiksmes drošības zināšanas. 
Lai piedalītos konkursā, nepieciešama braukšanas 
mācību atļauja. 31. augustā Liepājā, Vecajā ostmalā, no 
pulksten 12:00 līdz 16:00 notiks konkursa pusfināls. 
Konkursam jaunieši tiek aicināti pieteikties līdz 29. 
augustam. Vairāk informācijas: www.gadaautovaditajs.lv

Rallija nakts rokfestivāls
Vasaras motorsporta dzīves centrālais notikums - Ātruma 
Festivāls - Rallijs ’’Kurzeme 2013” - ir dažādu motoru 
sporta sacensību, izklaižu un kultūras notikumu 
apvienojums vienā lielā pasākumā. Pēc sīvām un 
spraigām cīņām 31. augusta vakarā pulksten 21:00 
Vecajā ostmalā notiks Ātruma Festivāla apbalvošanas 
ceremonija un rallija nakts rokfestivāls. Par šovu 
parūpēsies bārmenis Gvido Elksnis un moto kaskadieris 
Jānis Rozītis, bet par muzikālu vakaru gādās liepājnieku 
apvienība ’’Stendera ielas zēni”, taču īpaši roķīgu noskaņu 
noslēguma pasākumam piešķirs Liepājas ģitāristu 
lielansambļa uzstāšanās. 

Ātruma Festivāla - Rallija 
’’Kurzeme2013” caurlaides
Līdz 25. augustam Ātruma Festivāla – Rallija ’’Kurzeme 
2013” caurlaides iespējams iegādāties par zemāku cenu. 
Festivāla caurlaides iepriekšpārdošanas cena ir Ls 7 (pilnā 
cena – 10 lati), un tā sniedz iespēju apmeklēt gan rallija 
ātrumposmus  un  noslēguma  pasākumu,  gan 
Ziemeļeiropas Streetbike Freestyle čempionātu ’’Kurland 
Stunt 2013”. Rallija caurlaides iepriekšpārdošanas cena ir 5 
lati (pilnā cena – 7 lati), un ar to varēs apmeklēt visus rallija 
ātrumposmus, kā arī noslēguma pasākumu Vecajā 
ostmalā. Atsevišķi biļetes uz Ziemeļeiropas Streetbike 
Freestyle čempionātu būs iespējams iegādāties sacensību 
norises vietā par 4 latiem. Ieeja uz atsevišķiem rallija 
ātrumposiem maksās 3 latus. Biļetes pieejamas Skandi 
M otors  autocentros,  B i ļešu  Paradīzes  k asēs, 
www.bilesuparadize.lv un Liepājas reģiona Tūrisma 
informācijas birojā.

Neatņemama rallija „Kurzeme” sastāvdaļa ir rallija radio 
tiešraides. Šogad ’’Rietumu Radio” ēterā FM 105,8 būs 
dzirdamas pat četras valodas – latviešu, krievu, angļu un 
igauņu! Radio reportieri strādās gan studijā, gan 
ātrumposmu finišos, lai uzzinātu pašus operatīvākos 
jaunumus no pašiem sportistiem.
Populārākajās skatu vietās organizators būs parūpējies par 
apskaņošanu, taču iesakām atrast kādu radio aparātu ar 
baterijām vai vismaz paņemt līdzi austiņas mobilajam 
telefonam, kas lielākajai daļai tālruņu kalpo kā antena.
Rietumu Radio - Rallija Radio! FM 105,8

Uz ralliju ar radio!

Seko līdzi jaunumiem: twitter.com/rallykurzeme, www.rallykurzeme.lv un rallija radio – Rietumu Radio ēterā 105,8FM



Pēc vairākus gadus ilgušiem jaunu rallija ceļu meklējumiem, 
šogad rallijs „Kurzeme” atgriezīsies pie klasiskajiem un gadu 
desmitu laikā sportistu iemīļotajiem ceļiem, kas bagāti ar 
sarežģītu līkumu sērijām un lieliem vidējiem ātrumiem. 
Turpinot tradīciju, piektdienas, 30. augusta, vakarā būs 
vairāki nakts ātrumposmi, savukārt rallijs noslēgsies 
sestdien, 31. augustā, ar pilsētas ātrumposmu. 

Ātruma Festivāls rallistiem sāksies ar testa ātrumposmu 29. 
augusta vakarā, bet oficiālā atklāšana paredzēta piektdien, 
30. augustā, plkst. 16:00. Pēc tās rallisti dosies uz starta, lai 
pirmajā sacensību dienā kopā veiktu septiņus rallija 
ātrumposmus Aizputes un Skrundas novadā ar kopējo 
garumu - 45 kilometri. Turpinot tradīciju, būs arī vairāki 
nakts ātrumposmi. Rallija otrajai dienai starts tiks dots 
sestdien, 31. augustā,  pulksten 10:00 Liepājas Ostas 
promenādē. Ātruma Festivāla noslēdzošajā dienā skatītāji 
varēs vērot sešus rallija ātrumposmus 83 kilometru garumā: 
Nīcas un Rucavas novadā, kā arī Aizputes un Durbes 
novadā, tostarp arī 31,9 kilometrus garo „LDz Cargo” 
ātrumposmu. 13 rallija ātrumposmu kopējais garums 
sasniegs 128 kilometrus, savukārt kopumā sportistiem divu 
dienu laikā nāksies mērot 508 kilometrus garu distanci.

13 rallija ātrumposmu kopējais garums sasniegs 128 
kilometrus, savukārt kopumā sportistiem divu dienu laikā 
nāksies mērot 508 kilometrus garu distanci. Pirmajā rallija 
dienā paredzēti septiņi ātrumposmi ar kopējo garumu 45 
kilometri, savukārt otrajā sacensību dienā sportistus sagaida 
seši ātrumposmi 83 kilometru garumā, tostarp arī 31,9 
kilometrus garais „LDz Cargo” ātrumposms.
Rallija starts tiks dots piektdienas pēcpusdienā, plkst.16, 
Liepājas ostas promenādē, kur pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem būs iespējams redzēt pilnīgi visus sacensību 
dalībniekus, turklāt bez ķiverēm galvās.

Cīņa par sekundēm sāksies plkst.17:35 Kalvenē, „Vega 1” 
ātrumposmā, kam sekos „Kurzemes Vārds” ātrumposms 
Marijas muižā un „Canon IBServiss” Podniekos. Pēc tam 
sportisti dosies uz servisa zonu, lai uzliktu nakts lampas un 
sagatavotos  nākamajiem ātrumposmiem – plkst.19:50 
startēs „iAuto” ātrumposms pie Boju pils, kam sekos atkārtoti 
dienas pirmie trīs ātrumposmi – „IF Apdrošināšana”, „Radio 
SWH” un, pēdējais, „Osram Night Breaker” lampu vārdā 
nosauktais Podnieku ātrumposms, kurā rallija braucēji jau 
brauks pa tumsu.

Kā stāsta paši sportisti, nakts ātrumposmi mēdz būt 
nopietns pārbaudījums pilota sadarbībai ar stūrmani, jo 
jāpaļaujas vien uz iepriekš pierakstīto stenogrammu, kamēr 
dienas ātrumposmos iespējams trasi redzēt nedaudz tālāk 
arī pašam. Arī skatītājiem nakts ātrumposmu vērošana 
sniegs citādākas izjūtas nekā sacensības dienā. Ņemot vērā 
būtiskās atšķirības starp braukšanu dienā un naktī, ar tumsā 
veicamajiem ātrumposmiem sportistiem vienu reizi būs 
iespēja iepazīties arī naktī. 

Rallijs „Kurzeme” ir arī rallijsprinta čempionāta posms, tādēļ 
pirmajā sacensību dienā kā pirmie startēs tieši rallijsprinta 
ieskaites dalībnieki. Rallija grafiks ir plānots tā, lai 
rallijsprintistiem nenāktos startēt pa tumsu. Pēc pēdējās 
rallijsprinta automašīnas trasē dosies drošības automašīna, 
kurai uzreiz sekos „nulles” un rallija automašīnas.
Sestdienas rītā sacensības pēc „Rally 2” principa būs 
iespējams turpināt arī tām ekipāžām, kurām piektdien 
nācās piedzīvot izstāšanos. Rallija otrā diena sāksies 
plkst.10:40 ar trīs ātrumposmiem Nīcas pievārtē, no kuriem 
skatītāji varēs noskatīties divus – „Skandi Motors” vārdā 
nosaukto otrās dienas pirmo ātrumposmu un „Lauma 
Fabrics” vārdā nosaukto dienas trešo ātrumposmu. 
Sportistiem interesants un ļoti sarežģīts solās būt Žibjos 

notiekošais „Cēsu alus” ātrumposms, tomēr šim ceļam ir 
apgrūtināta piekļūšana, līdz ar to skatītājiem tiek 
rekomendēts pavērot starta procedūru.

Pēcpusdienā rallija norise pārcelsies uz Aizputes un Durbes 
novadu. Plkst.15:20 tiks dots starts leģendārajam Vecpils 
ātrumposmam, kurš šogad vīsies pa portāla „Delfi”  vārdā 
nosaukto tradicionālo trasi, bet pēc tam, plkst.17:15, 
gaidāma izšķirošā cīņa šī rallija garākajā ātrumposmā „LDz 
Cargo”, kas ietvers gan labi pazīstamo Tebras ātrumposmu, 
gan iepriekšējā dienā pieveikto Boju pils ceļu, gan Baltiņu 
posmu un Vecpili.
zturīgākie sacensību dalībnieki plkst.19 pulcēsies Liepājas 
ostmalā, kur tos gaidīs vēl pēdējie 1,69 kilometri pa 
ostmalas ieliņām un promenādi.
 
Rallija trases veidošanu šogad būtiski ietekmēja uz Rīgas - 
Liepājas šosejas notiekošie ceļa remontdarbi, tomēr 
sportistu pārvietošanos tie nekādā veidā netraucēs, un arī 
skatītājiem būs iespējams no tiem izvairīties. 
 
Sacensību norises pirmajā dienā rallija līdzjutēji ērti varēs 
noskatīties divus ātrumposmus no septiņiem, jo pirmo trīs 
papildsacensību ceļos sportisti dosies atkārtoti. Savukārt 
otrajā dienā būs iespējams noskatīties piecus no sešiem 
ātrumposmiem – priekšpusdienā divus Nīcas apkārtnē 
notiekošos,  savukārt pēcpusdienā pat visus trīs 
ātrumposmus, ieskaitot noslēdzošo, pilsētas posmu.
 
Vasaras motorsporta dzīves centrālais notikums „Ātruma 
Festivāls - Rallijs „Kurzeme 2013”” jau tradicionāli notiks 
augusta pēdējā nedēļas nogalē, 30. un 31. augustā, Liepājā. 
Šis gads ir īpašs, jo Liepājā norisināsies ne tikai Latvijas 
čempionāta posmi rallijā un rallijsprintā, bet arī Igaunijas 
rallija čempionāta posms. 

Rallijs ’’Kurzeme 2013” atgriezīsies pie klasiskajiem ātrumposmiem

Seko līdzi jaunumiem: twitter.com/rallykurzeme, www.rallykurzeme.lv un rallija radio – Rietumu Radio ēterā 105,8FM

Ceturtdiena, 29. augusts
17:00 – 20:30  Rallija testa ātrumposms „Krogzemji” Priekules
 novadā

MOTO KASKADIERU ZIEMEĻEIROPAS STREETBIKE 
FREESTYLE ČEMPIONĀTS

Liepājas Ostas 50.piestātnē (Siļķu ielas galā, blakus prāmju
terminālam)
09:00 - 11:00  Brīvie treniņi un dalībnieku reģistrācija
11:00 - 13:00  Sacensību sākums (Kvalifikācija 2 minūtes)
13:00 - 13:20  Dāvanu servisa loterija
13:30 - 15:30   Fināls (12 labākie)
15:30 - 16:00  Dāvanu serviss loterijas izloze
16:00 - 16:20  Jāņa un Sandras Rozīšu Streetbike Freestyle šovs  
16:30 - 17:30  Wheelie race  (Ja dalībnieku skaits nepārsniedz 20)  
17:40 - 18:00  Apbalvošana
 

Liepājas Ostas promenādē
10:00  Rallija 2. dienas starts
12:00 – 16:00  Konkursa „Gada Jaunais Autovadītājs” pusfināls
12:00 – 17:00  Sacensību „Bērnu rallijs Kurzeme” fināls
18:00  Motorsportistu paraugdemonstrējumi pilsētas
 ātrumposma trasē
 18:00  Liepājas motoklubu parādes brauciens
 18:10  Austrumeiropas drifta čempiona Gvido Elkšņa
 paraugdemonstrējumi ar 500 ZS jaudīgo drifta auto
 18:20  Liepājas ātrāko motobraucēju izaicinājums
 rallistiem – ātruma brauciens pa pilsētas ielu trasi
 18:25  ’’Nissan Juke” parādes brauciens
 18:35  Liepājas autosportistu un interesantas sporta
 tehnikas starts pilsētas ielu ātrumposmā
19:00  Rallija pilsētas ātrumposma „Liepājas Osta” starts
20:30  Moto kaskadiera Jāņa Rozīša un driftera un bārmeņa
 Gvido Elkšņa „Stunt&Bar Performance”
21:00  Ātruma festivāla - rallija „Kurzeme 2013” apbalvošanas
 ceremonija
22:00  Rallija nakts rokfestivāls

SS1 Vega 1 (Kalvene)
SS2 Kurzemes Vārds (Marijas muiža)
SS3 Canon IBServiss (Podnieki)
SS4 iAuto.lv (Bojas)
SS5 IF Apdrošināšana (Kalvene)
SS6 Radio SWH (Marijas muiža)
SS7 Osram Night Breaker (Podnieki)

17:35
17:50
18:10
19:50
20:10
20:25
20:45

7,2 km
5,32 km
5,32 km
9,41 km
7,2 km
5,32 km
5,32 km

Sestdiena, 31. augusts
10:40 – 14:30 Grants ātrumposmi Nīcas un Rucavas novadā:

Nosaukums distance
pirmās

automašīnas
starts

Nosaukums distance
pirmās

automašīnas
starts

10:40
12:10
12:40

15,11 km
4,70 km
15,11 km

15:20
17:15

15,11 km
31,90 km

Piektdiena, 30. augusts
16:00  Atklāšanas ceremonija un rallija starts Liepājas Ostas
 promenādē
17:00 – 21:00  Moto kaskadieru brīvie treniņi Liepājas Ostas
  50. piestātnē, Siļķu ielas galā, pie Prāmju termināla
17:35 – 23:00  Septiņi rallija 1. dienas ātrumposmi Aizputes un
 Skrundas novadā:

Ātruma Festivāla – Rallija ’’Kurzeme 2013” programma

SS8 Skandi Motors (Rucava-Nīca)
SS9 Cēsu alus (Žibji)
SS10 Lauma Fabrics (Rucava-Nīca)

 

SS11 Delfi (Vecpils)
SS12 LDz Cargo (Powerstage)

Nosaukums distance
pirmās

automašīnas
starts

15:20 – 19:00 Grants ātrumposmi Aizputes un Durbes novadā:
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30. AUGUSTS, PIEKTDIENA

SS 1 VEGA  1
SS 5 IF APDROŠINĀŠANA
Garums 7,2 km. Trasi slēdz plkst.16:05
Pirmās automašīnas starts plkst.17:35 un 20:10
Kalvenes ātrumposms ir tradicionāla rallijsprinta 
’’Kalnamuiža” sastāvdaļa, savukārt rallisti to vairākus 
gadus veikuši kā ’’shakedown” ātrumposmu. Šoreiz 
pēc ilgāka laika atgriešanās rallija ’’Kurzeme” trases 
ieskaitē .Šo ’’dopu” raksturo plats, stingrs grants ceļš, 
kas bagāts ar kalniem un lejām. 
1: 4,2 km no starta. Asu pagriezienu sērija pēc gara 
ieskrējiena – var lieliski redzēt, kuri braucēji izvēlas 
pareizās trajektorijas, lai sekojošajā taisnē uzņemtu 
pēc iespējas lielāku ātrumu. Piekļūšana ar kājām no 
orientiera nr.2.
2: 5,1-5,4 km no starta. Vairāki labi pārredzami līkumi, 
no kuriem pēdējais, asākais, ir ātrs labais krustojums 
– šo vietu visi mēģina izbraukt pēc iespējas ātrāk, 
t ā p ē c n e p i e c i e š a m a fi l i g r ā n a a u t o m a š ī n a s 
pārvaldīšanas tehnika vienlaikus noturēt pareizo 
trajektoriju pie maksimāli augsta ātruma izejā no 
krustojuma. Vieta ir labi pārredzama un ēr ti 
piebraucama no Rudbāržiem un Valtaiķiem, šajā 
vietā darbosies arī ēdinātāji, un būs dzirdama rallija 
radio tiešraide.

SS 2 KURZEMES VĀRDS
SS 6 RADIO SWH
Garums 5,32 km. Trasi slēdz plkst.16:20
Pirmās automašīnas starts plkst.17:50 un 20:25
Marijas muižas ātrumposms rallija apritē pēdējo reizi 
bijis pirms vairāk nekā 15 gadiem. Īss „dops” pa platu 

ceļu, kurā labākā trajektorija jāsāk „zīmēt” vairākus 
pagriezienus iepriekš. Tā kā ātrumposms vijas pa 
mežu, ērti pieejamas skatu vietas ir tikai pašā 
ātrumposma startā.
1: 0,1-0,5 km no starta. Vairāki atsevišķi pagriezieni 
tūlīt pēc starta, kuri jāizņem ar pilnu gāzi. 400 metrus 
tālāk – ātruma slāpētājs. Piekļūšana no Liepājas - 
Rīgas šosejas ar kājām, automašīnas novietojot 
šosejas malā.
 
SS 3 CANON IBSERVISS
SS 7 OSRAM NIGHT BREAKER
Garums 5,32 km. Trasi slēdz plkst.17:10
Pirmās automašīnas starts plkst.18:10 un 20:45
Podnieku ceļš ir viens no klasiskajiem „Kurzemes” 
ātrumposmiem, kurš šoreiz ticis pie jaunas starta 
daļas – meža ceļš izceļas ar īpaši sarežģītām līkumu 
sērijām, kuru noslēguma daļu lieliski var redzēt 1. 
skatu punkta dabiskajās tribīnēs. Pirmās dienas 
noslēdzošais ātrumposms nodēvēts ’’Osram Night 
Breaker” vārdā, jo rallija ekipāžām tas būs īsts nakts 
ātrumposms, kurā svarīgas būs spilgtas gaismas.
1: 1,3-1,8 km no starta. Īsā trases posmā atrodas 
vairāki strauji, asi un lieliski pārskatāmi līkumi – 
skatītājiem ērti izvietoties dabiskajās tribīnēs – 
uzkalnos trases malās.
2. 2,1 km no starta. Ūdens šķērslis, kur rallija ekipāžas 
sacentīsies par augstākajām šļakatām.
Piekļūšana 1. un 2. orientierim no Dinsdurbes puses, 
sekojot norādēm. Automašīnu novietošana ceļa 
labajā malā, vai stāvvietā 600 metrus no trases. 
Lūdzam ievērot braukšanas ātruma ierobežojumu 50 

km/h jo piebraucamais ceļš ir šaurs un līkumots – 
pēdējie trīs kilometri pirms skatu vietām ir klasiskā 
Podnieku ātrumposma trase! Skatu vietā atradīsies 
ēdinātāji un skanēs rallija radio.
4. 0,5 km no finiša – vairāki interesanti pagriezieni, 
taču jārēķinās, ka šeit ir grūti atrast ērtu skatīšanās 
vietu, jo redzamību traucē līdz pat ceļa malai augošie 
koki. Piekļūšana ar kājām no Liepājas - Rīgas šosejas.

SS 4 IAUTO.LV
Garums 9,41 km. Trasi slēdz plkst.18:30
Pirmās automašīnas starts plkst.19:50
Daļu šī ātrumposma atceras vecākās paaudzes 
rallisti, taču 99% rallija ’’Kurzeme” dalībnieku tas būs 
jaunums. Ātrumposma starta daļa iet gar Boju pili, ko 
kādreiz pazina kā Meža muzeju, bet patlaban tur 
atrodas Latvijas Valsts mežu Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība.
1: 1,6-2,1 km no starta. Skaisti pagriezieni gar dīķiem 
p i e  B o j u  p i l s ,  k a s  n o s l ē d z a s  a r  ī p a t n ē j a s 
konfigurācijas tramplīnu, uzejā no grants uz asfalta. 
Pārgalvīgs lēciens te var beigties ar izstāšanos no 
sacensībām. Piekļūšana ar kājām no orientiera nr.2.
2: 2,44 km no starta. Pēc asfaltēta ieskrējiena seko 
nobraukšana uz grants ceļu samērā asā, bet ātrā 
kreisajā pagriezienā. Paejot 600 metrus uz priekšu, 
var nonākt karjerā, kurš jāšķērso lielā ātrumā.
3. 4,51 km no starta. Ātrumposms taisni šķērso 
platāku ceļu krustojumā.  Šīs vietas vienīgais pluss ir 
ērta piebraukšana, un iespēja redzēt ātri garām 
lidojošas automašīnas. Citi skatu punkti noteikti būs 
interesantāki.



ar īpatnējas konfigurācijas tramplīnu, uzejā no grants uz 
asfalta. Piekļūšana ar kājām no orientiera nr.2.
2: 2.44 km no starta.
Pēc asfaltēta ieskrējiena seko nobraukšana uz grants ceļu 
samērā asā, bet ātrā kreisajā pagriezienā. Paejot 600 
metrus uz priekšu, var nonākt karjerā, kurš jāšķērso lielā 
ātrumā.
3: 4.5 km no starta
Ass labais pagrieziens krustojumā uz platāku ceļu. Ērta 
piebraukšana no Kazdangas.
4. 6.4 km no starta – Aizputes-Kalvenes šoseja
Sportistiem jāizbrauc uz Aizputes-Kalvenes šosejas asfalta 
krustojumā. Uzdevumu sarežģītu var padarīt uz asfalta 
iznestā grants, un lielais pienākošais ātrums. Pēc 100 
metriem šoseja jāatstāj un jānogriežas uz Tebras 
ātrumposmu.
5. 12.7-14.7 km no starta – Baltiņi
Līkums seko aiz līkuma – katram jāizvēlas tas labākais 
skatu punkts. Piekļūšana tikai pirms ceļa slēgšanas plkst. 
13:20.
6. 20.4 km no starta – Irbītes
Plašs krustojums, kurā izveidota vairāku asu pagriezienu 
sērija, veicot ātruma slāpētāja funkciju. Nepilnu kilometru 
no šīs vietas starta virzienā viltīgs tramplīns, kuram 
sekojošajā līkumā no trases izlidojuši daudzi. Skatu punkts 
viegli piebraucams no Rīgas-Liepājas šosejas, gan no 

Vecpils centra.
7. 23.1 km no starta – Roņi
Skaists „driftējams” līkums, ērti pārredzams no dabiskas 
tribīnes. Piebraukšana pirms ātrumposma slēgšanas, ar 
iespēju pa meža ceļu pārbraukt uz 9.skatu punktu.
8. 25.0 km no starta – Kaģene
Ātru līkumu sērija, kas noslēdzas ar garu viltīgu kreiso 
pagriezienu. Piekļūšana ar kājām no 9. skatu punkta – 
Stroķacs.
9. 26.1-26.5 km no starta – Stroķacs
Stroķacs krustojums šajā virzienā ir īpaši sarežģīts, kuram 
pēc 400 metriem seko  Stroķacs tramplīns, kurš būs  
„uzspicēts”, lai lēciens būtu tāls un atraktīvs.
10. 30.9 km no starta – Ķirsītis
Slavenais 2009. gadā nolauztā ķirsīša pēctecis jau priecē ar 
garšīgām ogām. Šajā virzienā kociņam briesmas nedraud, 
tomēr līkumu sērija ir gana interesanta.
11. 31.9 km no starta – Vecpils baznīca
Vecpils katoļu baznīcas baltais tornis ir viens no šī 
ātrumposma simboliem, tajā pat laikā arī orientieris vienai 
no bīstamākajām vietām trasē. Kaut arī uzkalniņā mašīnas 
pa gaisu nelido, ceļš tik strauji ved lejup, ka saķere 
sekojošajā līkumā kļūst ļoti minimāla. Finišs atrodas uzreiz 
aiz šī „tramplīna”. Krustojums uzreiz pēc finiša būs slēgts 
satiksmei drošības apsvērumu dēļ.

Seko līdzi jaunumiem: twitter.com/rallykurzeme, www.rallykurzeme.lv un rallija radio – Rietumu Radio ēterā 105,8FM
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31. AUGUSTS, SESTDIENASS 8 SKANDI MOTORS
SS 10 LAUMA FABRICS
Garums 15,11 km. Trasi slēdz plkst.8:40
Pirmās automašīnas starts plkst.10:40 un 12:40
Pirmo reizi rallija ’’Kurzeme” trasē šis ceļš tika iekļauts 2011. 
gadā, bet šādā virzienā sportisti to mēroja 2012. gadā. Ar 
sākumu Rucavas novadā un noslēgumu Nīcas novadā, 
ātrumposms ved pa samērā līdzenu piejūras reljefu, 
galvenokārt pa lieliem mežu masīviem. Skatītājiem 
piekļūšanai rekomendējam divas skatu vietas.
3: 6,3 km no starta – Liepienu tramplīns
Tramplīns, kas 2012. gadā portāla ’’Go4Speed” un 
raidījuma ’’Nr1” skatītāju balsojumā ieguva 1.vietu 
nominācijā ’’Gada Tramplīns” – daudz augstu un tālu 
lidojumu ar lielu pienākošo ātrumu. Atraktivitāte šogad 
nebūs ne par matu mazāka kā pērn, bet jārēķinās ar lielu 
skatītāju interesi šajā vietā. 
4: 8,59 km no starta – Slamsti
Ass labais pagrieziens T-veida krustojumā pa labi ar lielu 
pienākošo ātrumu.
Piekļūšana no Ječiem pa meža ceļu. Piebraucamais ceļš no 
Nīcas-Ječu ceļa satiksmei būs slēgts.
 

SS 9 CĒSU ALUS
Garums 4,7 km. Trasi slēdz plkst.10:10
Pirmās automašīnas starts plkst.12:10
Īss ātrumposms pa meža ceļu, taču ar dziļajiem grāvjiem 
abās pusēs prasa augstu koncentrēšanās pakāpi no 
sportistiem. Tā kā šim ātrumposmam nav piebraucamo ceļu, 
varam rekomendēt to izmantot tikai, lai paskatītos rallija 
ātrumposma starta procedūru un tiesnešu darbu – starta 
vieta atradīsies tieši pie Liepājas - Rucavas šosejas.
 

SS 11 DELFI
Garums 15,11 km. Trasi slēdz plkst.13:20.
Pirmās automašīnas starts plkst.15:20
Klasiskā Vecpils – šis vārdu virknējums komentārus 
neprasa. Viens no sportistu iemīļotākajiem Latvijas ralliju 
ātrumposmiem, kas pie liela vidējā ātruma vienlaikus ir 
prasīgs pret pareizu trajektorijas izvēli. Sarežģīts. Turklāt 
klasisko Vecpili rallisti šogad mēros divas reizes, jo šis ceļa 
posms pilnībā iekļauts arī nākamajā ātrumposmā.
 

SS 12 LDZ CARGO
Garums 31.9 km. Trasi slēdz plkst.16:15 (izņemot skatu 
punktu 5, ko satiksmei slēdz jau no 13:20).
Pirmās automašīnas starts plkst.17:15
Garākais šī rallija ātrumposms, kas radies, savienojot Boju, 
Tebras, Baltiņu ātrumposmus ar klasisko Vecpili 
noslēgumā. Par uzvaru šajā ātrumposmā sportisti saņems 
papildus punktus čempionāta ieskaitē, jo šis ir tā 
saucamais „PowerStage”. Turklāt 32 kilometri ir pietiekami 
daudz, lai sadeldētu pat 15 sekunžu pārsvaru un radikāli 
izmainītu vietu secību rallijā.
Skatu punkti no 1 līdz 5 ir tikai SS 12 trasē. Skatu punkti no 
6 līdz 10 ir gan SS 11, gan SS 12 trasē, un sporta 
automašīnas šajās vietās būs redzamas divreiz.
1: 1.6-2.1 km no starta – Bojas.
Skaisti pagriezieni gar dīķiem pie Boju pils, kas noslēdzas 



Seko līdzi jaunumiem: twitter.com/rallykurzeme, www.rallykurzeme.lv un rallija radio – Rietumu Radio ēterā 105,8FM

Par rallija "Kurzeme" tradīciju kļūst 
uzvarētāja auto mazgāšana. Kurš šogad 
būs laimīgais - uzzināsim 31.augusta 
vakarā uzreiz pēc apbalvošanas 
ceremonijas.
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FINIŠA ESTEKĀDE,
APBALVOŠANA,
RALLIJA NAKTS

FESTIVĀLS

SSS13 - PILSĒTAS ĀTRUMPOSMS

SS  S13 PILSĒTAS
ĀTRUMPOSMS

SSS13 LIEPĀJAS OSTA
Garums 1,69 km. Trasi slēdz plkst.17:30. Dažāda sporta 
tehnika trasē no plkst.18:00.
Pirmās rallija automašīnas starts plkst.19:00
Īss noslēguma ātrumposms ostmalas ieliņās un Ostas 
promenādē, ar skaistiem ostas skatiem.
1. Celtnieku un Muitas ielas krustojums - pēc gara 
ieskrējiena ātruma slāpētājs no siena ballītēm, lai nedaudz 
’’nodzēstu” ātrumu pirms iebraukšanas Muitas ēkas 
laukumā. Uzreiz seko kreisais pagrieziens.
2. Loču tornis - ātrs un garš 180 grādu pagrieziens, ar 
strauju pienākošo ātrumu - šī ir viena no vietām, kur 
sportisti varēs zīmēt plašu trajektoriju garā sānslīdē. Ērta 
piekļūšana no Ūliha/Roņu ielas krustojuma.
3. Kuģinieku - Dzirnavu ielas krustojums - te sportistiem 
būs gan jāsabremzējas uz slidena bruģa, gan jāiegriež 
iekšā šaurajā Dzirnavu ieliņā.
4. Stūrmaņu un Baložu ielas laukums - no siena ballītēm 
uzveidots līkums, kurš prasīs labas autovadīšanas 
iemaņas, jo asfalts šeit ir putekļains un slidens.
5. Līkums ap ’’DeliSnack” - garš asfaltēts kreisais 
pagrieziens ap populāro ātro uzkodu vietu ērti skatāms 
gan no asfaltētā stāvlaukuma, gan no tiltiņa augšas.
6. ’’Fontaine” terase - ērta vieta, lai redzētu vienlaikus gan 
lēcienu mākslīgajā tramplīnā, gan katras ekipāžas pēdējos 
rallija metrus, braucot pāri finiša estakādei, kas atradīsies 
pie kuģa ’’Namejs”. Uzreiz pēc ātrumposma noslēguma 
šajā vietā sāksies ’’StuntRide” paraugdemonstrējumi, 
savus trikus rādīs labākais Latvijas bārmenis Gvido Elksnis, 
uz skatuves kāps Liepājas rokmūziķi un ātrākie rallija 
braucēji saņems godam nopelnītās balvas par iegūtajām 
vietām rallijā ’’Kurzeme 2013”.

Nissan Juke īpašniekus 
aicina piedalīties Ātruma 
Festivāla parādes 
braucienā
Jau piekto gadu pēc kārtas Ātruma Festivālu - Ralliju 
’ ’ K u r z e m e  2 0 1 3 ” a t b a l s t a  S k a n d i  M o t o r s . 
Iedvesmojoties no Nissan Juke sportiskās versijas 
Nissan Juke Nismo, šogad rallija oficiālā auto statusu 
ieguvis Nissan Juke.
Skandi Motors aicina Nissan Juke īpašniekus būt par 
priviliģētajiem Rallija ’’Kurzeme 2013” apmeklētājiem 
un piedalīties parādes braucienā. Visiem Nissan Juke 
īpašniekiem, kas pieteiksies braucienam, būs iespēja 
saņemt sev un saviem līdzbraucējiem rallija ieejas 
kartes bez maksas, novietot savu auto speciāli Nissan 
Juke paredzētajā stāvlaukumā, pilsētas centrā, 

piedalīties interesantās aktivitātēs un kā rallija 
oficiālā auto pārstāvjiem vienoties kopīgā, unikālā 
Nissan Juke parādes braucienā, kas notiks īsi pirms 
pēdējā pilsētas ātrumposma (pilsētas rallija trasē). 
Visiem rallija apmeklētājiem un pilsētas viesiem būs 
arī iespēja rallija laikā klātienē apskatīt īpašo Nissan 
Juke Nismo versiju. Parādes braucienam Nissan Juke 
īpašnieki aicināti pieteikties līdz 19. augustam, 
rakstot uz e-pastu info@skandimotors.lv vai zvanot 
pa tālruni +371 26316783.

Ar sarkanu atzīmētajās zonās 
skatītājiem atrasties aizliegts!

Sacensību laikā jāievēro visi 
oficiālo personu norādījumi.


