RALLY LIEPĀJA POSMI ARĪ DURBES NOVADĀ
Šī gada rudenī, no 12. līdz 14. oktobrim, jau sesto reizi Eiropas ātrākās rallija ekipāžas
ieradīsies Latvijā, lai cīnītos par 2018. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma Rally
Liepāja uzvarētāja godu. Liepājas un tās apkārtnē esošo Aizputes, Durbes, Kuldīgas,
Priekules un Skrundas novadu ceļos norisināsies Eiropas čempionāta sezonas noslēdzošais
posms, un tieši mūsmājās tiks noskaidrots galējais vietu sadalījums visās čempionāta
ieskaites klasēs. Līdzās Eiropas ātrākajām ekipāžām, par FIA ERC Junioru čempionāta
augstākā kaluma apbalvojumiem cīnīsies arī ar Latviju cieši saistītas ekipāžas – U27 klases
kopvērtējuma līderpozīcijā šobrīd atrodas latvieša Mārtiņa Seska ekipāža, bet U28 klasē starp
līderiem atrodama Sports Racing Technologies un Nikolaja Grjazina ekipāža, kuras pilots
startē ar Latvijas Automobiļu Federācijas izsniegtu licenci.
Bez rallija šogad neiztikt arī Durbes novadā – tā piektdien, 12. oktobrī, netālu no
Dunalkas tiks slēgts 3.02 km garš ceļa posms, kurā notiks treniņbraucieni un Top15 prioritātes
ekipāžu kvalifikācija – ļoti nozīmīga rallija sastāvdaļa, jo atbilstoši uzrādītajam rezultātam,
dalībnieki varēs izvēlēties savu starta pozīciju sestdien notiekošajiem ātrumposmiem. Un tas
nebūt nav viss, jo svētdien, 14. oktobrī, rallija ekipāžas vēlreiz iegriezīsies Durbes novadā,
kad dienas laikā Vecpils pusē startēs noslēdzošajos rallija ātrumposmos SS10/SS12.
Tāpat Rally Liepāja pulcēs Baltijas Rallija Trofejas un Latvijas rallija čempionāta
dalībniekus, kuriem oktobra brīvdienās norisināsies uzreiz divi noslēdzošie posmi – tamdēļ
paredzams, ka cīņa par pašmāju augstāko apbalvojumu arī 2018. gadā būs sezonas
atbildīgākais starts.
Atgādināsim, ka Rally Liepāja ir daļa no Ātruma Festivāla Kurzeme, kas ik gadu
norisinās Liepājā un tās apkārtnē, un arī šogad skatītājiem piedāvās plašu izklaides
programmu, kas iekļaus arī ātrumlaivu sacensības un vēsturisko automobiļu salidojumu.
Plašāku informāciju par Rally Liepāja meklējiet interneta mājaslapā www.lvrally.com,
tikmēr ieejas biļetes uz FIA Eiropas rallija čempionāta noslēdzošo posmu pieejamas Biļešu
Serviss tirdzniecības vietās.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS RALLY LIEPĀJA
NORISES LAIKĀ
No 2018. gada 12. līdz 14. oktobrim Liepājā un tās tuvumā esošajos novados
norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta, FIA ERC Junioru čempionāta, Latvijas rallija
čempionāta, Baltijas rallija kausa un Historic Rally Liepāja. Sacensību sarīkošanas
vajadzībām, tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā.

RALLIJA NORISES NODROŠINĀŠANAI DURBES NOVADĀ TIKS
SLĒGTI ŠĀDI AUTOCEĻI




SS QS (Dunalka, Zebras-Ceļarāji)
2018. gada 12. oktobris no plkst. 12.00 līdz 18:00.
Kopējais slēgta posma garums 3.02 km.
SS10/12 (Vecpils)
2018. gada 14. oktobris no plkst. 11.30 līdz 18.00.
Kopējais slēgta posma garums 24,99 km.
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PAPILDUS INFORMĀCIJA
Satiksmes ierobežojumi tiks noteikti arī blakus ceļiem ātrumposmu norises vietās.
Rally Liepāja apmeklētājus lūdzam ievērot, ka starp divu ātrumposmu norisi atvērtajos ceļu
posmos satikmes tiks organizēta TIKAI ātrumposma norises virzienā, no starta uz finišu!
Uz iedzīvotāju jautājumiem par satiksmes organizācijas izmaiņām atbildēs rallija rīkotāju
pārstāvis Kaspars Ērkulis, mobilais tālrunis 26 431 347, e-pasts info@raevents.lv. Rally
Liepāja organizators, RA EVENTS pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.
Plašāka informācija
www.lvrally.com.
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