
 

 

 

 

 

VĒSTURISKO AUTOMOBIĻU REGULARITĀTES RALLIJS 
UZAICINĀJUMS 

 
2014.gada 29. – 30.augusts, Liepāja, Latvija 

Organizators – Biedrība „Liepājas rallija komanda” 

 

 

 

ĀTRUMA FESTIVĀLS – RALLIJS „KURZEME 2014” 
 
Rallijs „Kurzeme” norisinās Liepājā un tās apkārtnē, un ir 
Baltijā senākās un tradīcijām bagātākās autosporta 
sacensības, kas nākošgad svinēs savu 50. gadadienu.  
 
Jau piekto gadu paralēli rallija sacensībām rīkojam Ātruma 
Festivālu ar dažādu motoru sporta veidu sacensībām un 
paraugdemonstrējumiem.  
 
Šogad kopā ar Latvijas čempionāta posmu, rallijs 
„Kurzeme” uzņems arī Igaunijas čempionāta posmu rallijā, 
bet Ātruma Festivāla ietvaros Liepājas pilsētā norisināsies 
standartauto sacensības, ātrumlaivu čempionāta posms, 
kā arī dažādas citas motoru sporta aktivitātes. 
 
 
 
  



 

 

 
VĒSTURISKO AUTOMOBIĻU REGULARITĀTES RALLIJS 
 
Provizoriskā programma (visi dati tiks precizēti nolikumā 28.07.2014.)        

28.07.2014. nolikums tiek publicēts un pieteikšanās atklāta 

23.08.2014. pieteikumu pieņemšanas slēgšana 

26.08.2014. dalībnieku saraksta publicēšana 

29.08.2014.              13:00 – 14:00 dalībnieku reģistrācija 

 13:30 – 14:30 tehniskā pārbaude 

 15:30 pirmās Historic a/m starts 

 ap 18:30 – pirmās dienas finišs, rallija pilsētas ātrumposma vērošana 

30.08.2014. 8:00 otrās dienas starts 

 16:30 pirmās a/m finišs, rallija noslēdzošā ātrumposma vērošana 

 19:00 – apbalvošana Liepājas pilsētas pludmalē 

                                   
Sacensību direktors   -  Uldis Hmieļevskis (+371 29440526) 
Orgkomiteja: 
Uldis Hmieļevskis (+371 29440526) 
Agris Staņēvičs (tel. +371 29233599) 
Aigars Bite 
  
Rallija centrs – Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja,  
e-pasts: uldis@liepajasrallijs.lv; tel. +371 29440526. 
 
Distances apraksts 

Kopējā trases distance ap 370 km, ātrumposmu garums līdz 120 km (pārsvarā grants), 2/3 
trases pirms sporta mašīnām. Maršruts tiks norādīts maršruta kartē, kā arī leģendā. 
Dalībniekiem jāievēro ceļš saskaņā ar maršrutu un citām prasībām, ko organizatori 
paredzējuši. Dalībnieku sniegums un veids, tiks novērots maršrutā atklātos un slepenos 
kontroļu punktos. 
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Pieteikšanās 

Dalības pieteikšanai dalībniekam jāizmanto,  jāaizpilda un jānosūta 
agris.stanevics@gmail.com organizatora pieteikuma forma, kura tiks reģistrēta no 
organizatora puses un saglabāta rallija centrā.  
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2014.gada 23. augusta plkst. 18:00. Dalības maksa tiks 
pārbaudīta, veicot reģistrāciju. Veicot dalības maksu, jānorāda vismaz viena dalībnieka 
uzvārds. Dalības maksu iespējams maksāt pie reģistrācijas. 
 
Dalības maksa 

Dalības maksa tiek noteikta 90,00 EUR apmērā un apmaksa ar pārskaitījumu jāveic līdz 
2014.gada 23.augustam. Apmaksa jāveic AS Swedbank, Konts: 
LV50HABA0551016419859, SWIFT HABALV2X, Biedrība “Liepājas rallija komanda”, 
norādot „Vēsturiskais rallijs Kurzeme 2014” un norādot vismaz viena dalībnieka uzvārdu. 
Dalības maksā ietilpst kopīgas pusdienas sacensību otrajā dienā. 
Dalības nauda tiek atgriezta, ja: 

 dalība netiek apstiprināta; 
 sacensības tiek atceltas. 

Organizatora trešo pušu apdrošināšana ir ietverta sacensību atļaujā. Dalība sacensībās ir 
katra atsevišķa dalībnieka atbildība. 
 
Automobiļu klases 

Vēsturisko automobiļu klase līdz 1984.gada izlaiduma gadam. 
Dalības maksa ietver sekojošo dalībnieku dokumentāciju: 

 trases karte/leģenda 
 leģendā norādīta distance starp kontroles punktiem, ceļu marķējums priekš 

orientieriem un ātruma ierobežojumi; 
 laika kontroles karte; 
 tehniskās kontroles karte; 
 dalībnieka numurs, reklāmas uzlīmes; 
 GPS-data logger nomā (Organizatora īpašums, jānodod nekavējoties pēc finiša). 

Dalībnieki reģistrējoties saņem GPS-data logger, par ko dalībnieks iesniedz 200,00 
EUR kā drošības depozītu. Drošības depozīts tiek atgriezts, kad dalībnieks nodod 
atpakaļ GPS-data logger; 

 Divas ieejas kartes uz rallija ātrumposmiem.  
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Viesnīcas rezervācija, ieskaitot dienu un personu skaitu, jānorāda pieteikuma formā 
(divvietīgs numurs 2 personām/1nakts – 30,00 EUR +5,00 EUR (brokastis 1personai). 
Apmaksa pie izrakstīšanās. 
 
Rezultātu paziņošana 

Rezultāti tiks paziņoti 30.08.2014. ap plkst. 18:00 rallija centrā Liepājā, Brīvības ielā 39. 
 
Apbalvošana 

Apbalvošanas ceremonija notiks Liepājas pilsētas pludmalē, ap plkst. 19:00. 
 
 
Agris Staņēvičs 
Mob.: +371 29233599  
E-pasts: agris.stanevics@gmail.com 
E-pasts: agris.stanevics@moller.lv 
 
 
 
 

LAIPNI LŪGTI RALLIJĀ KURZEME 2014, 
VĒSTURISKO AUTOMOBIĻU REGULARITĀTES RALLIJĀ! 
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