
 
 

 
 

 
 
 
 

SKATĀMĀKĀS VIETAS  
RALLIJA „KURZEME 2008”ĀTRUMPOSMOS 

 
Rallija skatītāj!  
 
Turpmākajās lappusēs nododam Tavai vērtēšanai un lietošanai rallija „Kurzeme 2008” 
ātrumposmu skatāmākās vietas. Tās kalpos kā špikeris, izvēloties savu rallija skatīšanās 
grafiku un maršrutu. Esam papildinājuši tradicionālās skatu punktu kartes ar šo vietu 
fotogrāfijām, GPS koordinātēm (ja nu piebraucat pa kādu kartēs neiezīmētu meža stigu) 
un – īstu rallija stenogrammas pieraksti konkrētajam skatu punktam, ko palīdzēja 
sagatavot Viktors Lebedevs – viņu arī redzēsiet rallija „Kurzeme” trasē ar starta numuru 
01 – tātad kā drošības auto jeb „nullīti”.  
 
Skatāmāko vietu apraksti jāskatās komplektā ar kādu nopietnāku karšu izdevumu – 
piemēram, „Jāņa Sētas” izdoto Latvijas autoceļu atlantu, kurā arī tad rekomendējam 
skatīt ātrumposma reģionu plašākā mērogā ar visiem piebraucamajiem ceļiem. Pirmā 
sacensību diena – piektdiena - tiks aizvadīta reģionā  no Rīgas šosejas uz dienvidiem, 
bet otrā sacensību diena – sestdiena – ar  ātrumposmiem Alsungas un Ēdoles pusē, 
Vecpils pagasta ceļos, un Liepājā.  Kopā desmit ātrumposmi, trīs no kuriem atkārtojas 
divreiz – tas var ļaut veidot skatīšanās grafiku arī degvielas ekonomijas režīmā. 
 
Laukos ir sasēta labība, tāpēc sējumos un nenopļautās pļavās, cienot zemnieku darbu, 
atrasties nebūs ļauts. Taču droši varat doties uz aprakstā atzīmētajiem skatu punktiem, 
un baudīt ralliju visā tā pilnībā – gan ātrās pagriezienu sērijās, krustojumos un lidojošos 
tramplīnos. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 
SS 1 - LMT 
Garums – 7,84 km 
Ātrumposmu slēdz: 16:45 
Pirmās a/m starts: 18:00 
 
Rallija pirmo ātrumposmu sportisti senos senos 
laikos veikuši kā pārbraucienu. Nu tas ir būs jāveic 
sporta režīmā, un, kaut arī tas ir pirmais un arī 
īsākais rallija ātrumposms (ja nesakaita šovu 
Liepājas ielās), par vieglu to nenosauksi. Būs gan 
maksimālie ātrumi pa šauriem celiņiem, gan asi 
asfalta līkumi ap Bunkas ciemata mājām. 
 

 
 

1 
3,6 km no starta 300 K1-2 50 L5 uz šauru  

E 21.5135; N 56.5051 
 

Veselu kilometru gāzes pedālis 
netika atlaists – nu jātrāpa 
šaurā sānceliņā pa labi. 
Uzdevumu sarežģī 
bremzēšanas ceļā iekārtojies 
slaids, bet pietiekoši ass 
kreisais pagrieziens. Visa šī 
rokāde izvietojusies tiešā lopu 
kūts tuvumā, un, kur kūts, tur ...  

 

   

 

 

2 
4,2 – 4,7 km no starta Tilts 10 K1-1 50 L1 10 L3K4 20uz asf K3 

10 L4 100  
L4 10 K6 50 L5 50 K0 10 L5 10 K3 

 

E 21.5030; N 56.5052 
 

Ja šādas konfigurācijas asfalta 
pagriezieni kaut kur Latvijā 
būtu sastopami garākā ceļa 
posmā, tas būtu lielisks asfalta 
ātrumposms. Šeit asfalta 
burvība izpaudīsies pārsimt 
metros ap Bunkas ciemata 
ēkām un mīsies ar pārejām no 
un uz grants segumu. Vismaz 
šeit varētu būt mazāk putekļu. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 
 

SS 1 - LMT 
 

 

3 
5,8 km no starta Tiltslec 120 L4 50 K1-1  

E 21.4880; N 56.5024 
 

Pēc gara taisna trases posma 
seko T-veida krustojums uz 
plata ceļa. Sportistiem būs 
jāatrod kompromiss starp ātru 
pagrieziena veikšanu, un 
noslīdēšanu no ceļa 
krustojuma izejā. 

 
 

 

 

4 
6,3 km no starta 180 L0 150 K5

uz šauru  

E 21.4805; N 56.5040 
 

Lielā ceļa 13. kilometrā 
jāpagriežas pa kreisi uz 
šaurāku celiņu, kas vismaz 
sākumā aprīkots ar nelielu 
paplašinājumu trajektorijas 
pielabošanai. Ērti piebraukt no 
Grobiņas – Priekules šosejas, 
un pēc šīs vietas vērošanas 
doties uz nākamo ātrumposmu. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

SS 2; 3 – Lauma Fabrics 
Garums – 20,86 km 
Ātrumposmu slēdz: 16:50  
Pirmās a/m starts: 18:20; 19:40 
 
Plats, ātrs, pārredzams, sportistu iemīļots ceļš  ar 
cietu segumu, kam nespēj kaitēt ne lietus, ne 
mašīnu simti. Šī gadu tūkstoša Kurzemes rallijos 
piedzīvojis vienu no slavenākajām avārijām – par 
to 3. skatu punkta aprakstā. Ātrumposmu sportisti 
veiks divas reizes, pa vidu iegriežoties īsā servisa 
zonā riepu nomaiņai. 
 

 
 

1 
2,9 km no starta 150 K1 90 K4 L5  

E 21.4567; N 56.4516 
 

Dopa segums mainās uz 
asfaltu Paplakas ciemata 
centrā. Plašais pagrieziens ar 
mākslīgiem šķēršļiem padarīts 
asāks – tā lai interesantāk gan 
sportistiem, gan skatītājiem. 

 
 

 
 

 

2 
3,7 km no starta 200 K4  

E 21.4440; N 46.4513 
 

T-veida krustojums, pa asfaltu, 
ar bedrēm izejā, ar grunts 
riepām – iespējams, ka 
klasiskie šosejas braukšanas 
principi būs jāmaina uz rallijam 
tuvākiem, uzceļot putekļu 
mākoņus no iekšmalas. Ērti 
piebraukt no Grobiņas – 
Priekules šosejas. 

 

 

 

 

3 
5,2 – 5,8 km no 
starta 100 K4-4 20 K3 50 L2 20 L3 20 L3-3 20 

K2-2-1 
 

E 21.4438; N 56.4381 
 

Viena no skatāmākajām 
rallija vietām – saukta arī par 
Simaškas līkumiem – par 
godu lietuviešu braucējam, 
kurš 2002. gada rallijā šeit 
uzmeta piruetes ar tajā laikā 
Baltijas valstīs ekskluzīvu 
auto – Focus WRC. Šobrīd 
WRC mašīnas Latvijas rallija 
trasēs jau ir pierasta lieta, 
taču līkumi tāpēc ne mazāk 
sarežģīti. Šogad gan pretējā 
virzienā kā pirms sešiem 
gadiem. Piekļūšana šai vietai 
no trases 6,1 kilometra (E 
21.4430; N 56.4324) - 
piebraukšana no Vārtājas 
puses. 

 

 

 
 



    

  5 

Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 
SS 2; 3 – Lauma Fabrics 
 

 

4 
8,5 km no starta 100 K0 120 L4-5  

E 21.4696; N 56.4253 
 

Kā atslodze sportistiem pēc 
pāris kilometru garas 
nepārtrauktu tramplīnu, 
vieninieku un divnieku sērijas 
seko labais pagrieziens 
krustojumā. Pienākošais 
ātrums ir liels, un sānslīdes – 
skaistas. 

 

    

 

 

5 
18,1 km no starta 200 L2 10 L3 K5

uz šauru  

E 21.5805; 56.3779 
 

Tā kā piekļūšana šai vietai nav 
no vienkāršākajām, lielus 
skatītāju pulkus šeit sastapt 
nevarēs. Taču tie, kas līdz 
šejienei nonāks, noteikti 
nenožēlos (špikeris: Gramzdas 
– Kalētu ceļā pirmais 
pagrieziens pa labi) – platais 
ceļš ar pāris asiem vēzieniem 
sastopas ar koku aleju šaurā 
sānceliņā, kurā arī braucējiem 
jātrāpa. 

 

 

 

 

6 
20,2 km no starta 150 T 120 L4-4  

E 21.6015; N 56.3735 
 

Vienkārši ass labais 
pagrieziens krustojumā. Tā kā 
ceļš šajā vietā ir gana plats, 
ātrums varētu būt pietiekoši 
augsts. 

 

 

 

7 
21,1 km no starta 120 L2-3 20 K4-5  

E 21.5868; N 56.3728 
 

Īsi pirms finiša vairāku līkumu 
sērija pa šauru ceļu, kas 
noslēdzas ar atpakaļejošu 
kreiso pagriezienu uz plata 
ceļa. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

SS 4 - SEZ 
Garums – 6,72 km 
Ātrumposmu slēdz: 19:15 
Pirmās a/m starts: 20:45 
 
Viss ātrumposms iet cauri mežam, taču mežinieki ir 
parūpējušies, un iztīrījuši vairākas skaistas skata 
vietas. Dopa virziens – pretēji tradicionāli 
izmantotajam, tāpēc priekšrocības būs precīzam 
stenogrammas pierakstam. 
 
 

 

1 
0,4 – 0,6 km no starta 100 K3 10 L3 20 K2 10 L3-4  

E 21.7481; N 56.5540 
 

Lai šeit nokļūtu, jāierodas 
pirms ātrumposma slēgšanas, 
un jāapbruņojas ar grilu, 
desiņām, gružu maisiem un 
labu kompāniju. Šaurais ceļš ar 
asiem līkumiem pārskatāms 
vairāku simtu metru garumā, 
un ko redzēt tiešām te būs. 

 

   
 

 

 

2 
1,4 km no starta 180 K3 50 TK1-1 20 K3  

E 21.7604; N 56.5552 
 

Ceļa malā uzstumtais valnis 
pie pagrieziena uz Tīreļu ezeru 
kalpo kā lieliska tribīne. Vaļņa 
apakšpusē rallija trase ar 
dažiem interesantiem 
līkumiem. Piebraukšana – tikai 
pirms trases slēgšanas. 

 

  
 

 

3 
3,2 km no starta L2-2 garš 20 K0 100 K4-4 T20 L0  

E 21.7572; N 56.5707 
 

Šo vietu rallija skatītāji atpazīs 
pēc dīķīša trases ārmalā, kur 
iekšā gāzusies ne viena vien 
automašīna. Dīķīša vietā tagad 
uzbērts augsts valnis, arī trase 
iet pretējā virzienā, taču tas šīs 
vietas atraktivitāti nemazina. 

 

 
 

 

4 
5,7 – 6,1 km no starta K2-2 30 L3 50 K1-2 T 70 L3-3 20 K2  

E 21.7334; N 56.5874 
 

Kilometrs ar kājām no Rīgas 
šosejas, un var vērot vairākas 
sarežģītas pagriezienu sērijas 
– atliek tikai izvēlēties drošu 
skatu punktu, lai pasargātu 
sevi no putekļu lietus. No 
šejienes sportisti dosies pa 
taisno uz servisa zonu 
Aizputes lidlaukā, lai novērstu 
pirmajā dienā radušās 
tehniskās ķibeles un 
sagatavotos otrajai rallija 
dienai. 

 

   
 

  
 

 



    

  7 

Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

SS 5 - Siemens 
Garums - 17,94 km 
Ātrumposmu slēdz: 9:30 
Pirmās a/m starts: 11:00 
 
Trases malā stāvot, jāvelk skaļi garais ēēēē, jo 
trase vijas pa Suitu puses ceļiem. Ceļš ir plats, 
pagriezieni ātri, un skatu vietu pietiekami daudz. 
Jāņem vērā, ka krustojumā trases vidusdaļā 
skatītājiem uzturēties nebūs ļauts – skat.zīmi kartē. 
 
 

 

1 
0,1-0,9 km no starta 100 K3-4 20 L5-4-4 120 K3 150  

E 21.584; N 56.983 
 

Otrā diena sākas ar vairākiem 
asiem pagriezieniem. Viens no 
tiem – ļoti ļoti ļoti garš labais 
līkums. Skatītājiem iesakām 
iekārtoties ceļmalas piekalnītē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 

 

 

2 
1,4 km no starta 150 K3 L2 10 K3 L2-2 80  

E 21.5895; N 56.9805 
 

Sportistu meistarības nianšu 
cienītājiem – ātra vieta, kur 
kreisajā divniekā ieslēpusies 
caurteka. Vai kāds aizķers ceļa 
stabiņus? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 
3,6 km no starta T 100 L3-3 10 K3-3  

E 21.6407; N 56.9736 
 

Rallija terminoloģijā saukts par 
S-īti, šajā ātrumposmā tas 
atrodas starp diviem ātriem 
trases posmiem. Kurš izbrauks 
pa precīzāko trajektoriju un 
spēs pēdējā līkuma izejā 
uzturēt augstāko ātrumu, 
vinnēs vairākas sekunžu 
desmitdaļas. Ērta piekļūšana 
no nākamā skatu punkta. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

SS 5 - Siemens 
 

 

4 
4,5 km no starta 200 L2-2 garš  

E21.6407; N 56.9736 
 

Ātrs labais pagrieziens, kas 
varbūt neizceļas ar lielu 
atraktivitāti, taču vienkārši 
atrodams, piebraucot no 
Alsungas – Ēdoles šosejas, it 
īpaši ja galvu nogurdina 
iepriekšējā vakara rokmūzikas 
festivāla atskaņas. 

 

 
 

 

 

5 
7,0 km no starta 50 K2-3 10 L3!  

E 21.6685; N 56.9779 
 

Vislabāk ralliju var izbaudīt 
ātros plašos pagriezienos – kā 
šajā. Piekļūšana šai vietai gan 
laicīgi pirms trases slēgšanas. 

 

    
 

 
 

 

 

6 
8,3 km no starta 100 T 10 L1-1 70 K3-3  

E 21.6704; N 56.9848 
 

Pēc gara taisna gabala seko 
līkums pāri tramplīnam – 
vajadzīga drosme, lai 
neatlaistu gāzes pedāli. Stāvot 
uzkalnā iekšmalā, labi 
pārredzams arī nākamais 
līkums. 

 

  
 

 

7 
9,1 km no starta 150 TL0 10 L5  

E 21.6741; N 56.9951 
 

Bez komentāriem – ass labais 
pagrieziens krustojumā. Putekļi 
un akmeņi pa gaisu 
neizbēgami. 

 

 
 

 

 

8 
13,5 km no starta 70 T 20 L2 10 K2 20 T 10 K6 70 L0  

E 21.7032; N 56.9700 
 

Daži ātri slaidi līkumiņi 
noslēdzas ar asu atpakaļejošu 
kreiso pagriezienu. Piekļūšana 
gan tikai pirms trases 
slēgšanas, jo arī piebraucamos 
ceļus drīz bloķēs sestā 
ātrumposma slēdzēji. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

SS 5 - Siemens 
 

 

9 
Īsi pirms finiša 100 L2-2 T 10 K3-3  

E 21.7053; N 57.0083 
 

Lēni braucot šī vieta varbūt 
nešķitīs kas īpašs, taču pie 
ātruma tuvu 200 km/h, 
trajektoriju izvēlēties nebūs 
vienkārši – otrais pagrieziens 
paslēpies aiz tramplīna. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

SS 6 – IF Latvija 
Garums – 20,46 km 
Ātrumposmu slēdz: 9:55 
Pirmās a/m starts: 11:25 
 
Šo varētu saukt par sarežģītāko rallija 
ātrumposmu – mainās ceļu platums, ātrums, 
segums, meži ar klajumiem – ir ko pastrādāt 
gan stūrmanim, gan pilotam. Pērngad, braucot 
pretējā virzienā, daudziem tas sagādāja 
spēcīgas problēmas. Kā būs šogad? 
 
 

 
 

1 
2,2 km no starta 200 T 20 L2-3 K4-3  

E 21.7583; N 56.9712 
 

Slaids kreisais līkums pāriet uz 
asāku kreisu pagriezienu – tas 
viss ar pietiekoši lielu 
pienākošo ātrumu. Izvietojoties 
izcirtumā, šī ir ļoti labi 
pārredzama līkumu sērija. 
Piebraukšana – tikai pirms 
trases slēgšanas. 

 

      

 
 

2 
4,8 km no starta 100 TL1 150 L5

krustojumā  

E21.7447; N 56.9503 
 

No šaurā meža ceļa ar T-veida 
krustojumu sportistiem priekšā 
stāv plats un ātrs ceļa posms. 

 

 
 

3 
5,4 km no starta 150 TL1 10 K2-2 50 L1  

E 21.7349; N 56.9530 
 

S-veida līkumi nesagādātu 
lielas problēmas, ja vien tā 
nebūtu jāizņem ar ļoti augstu 
ātrumu. Šeit varēs redzēt, kuri 
mācēs ietaupīt dārgās sekunžu 
daļas. 

 

   

 
 
 
 
 
SS 6 – IF Latvija 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

 

4 
5,8 km no starta K1-1 10 K4

uz šauru  

E 21.7302; N 56.9539 
 

Krustojums, kur no plata ceļa 
jātrāpa uz šauru. Paejot vēl 
pārsimt metrus finiša virzienā, 
atklāsies interesants skatu 
punkts.  

 

 
 

 
 

5 
7,6 km no starta 100 T 70 TL1 200 K4

šaurs  

E 21.7098; N 56.9423 
 

It kā neliels ceļa izcilnis, 
iespējams, var pārvērsties par 
metošu tramplīnu pie šajā vietā 
attīstāmā ātruma. Vēl nedaudz 
tālāk – kreisais pagrieziens, un 
trase aiziet mežā, kas ir pats 
grūtākais posms ekipāžas 
sadarbībai – šaurais, 
nepārredzamais un līkumotais 
ceļš prasa jau vislielāko 
meistarību no stūrmaņa puses. 
 

 

   

 
 

6 
12,4 km no starta T20 L1 10 L2 K2-1 70 L1 120 K6  

E 21.7120; N 56.9035 
 

Ass kreisais pagrieziens, kurā 
jārauj rocene, ir tikai 
redzamākā šīs vietas iezīme. 
Ejot pa ātrumposmu starta 
virzienā otrais uzkalniņš aiz 
kapiem ir metošs tramplīns. 
Starp citu, ja ekipāžu redzat 
šeit, ziniet, ka viņiem grūtākā 
ātrumposma daļa ir aiz 
muguras. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

SS 6 – IF Latvija 
 

 

7 
12,8 – 13,5 km no 
starta 150 T 20 K1 10 L4

uz šauru 
... 

 

10 L2 120 T 20 K4 150 
... 

 

 TK1
(-) 150 K4 150 L4 

 

E 21.7186; N 56.9057 
 

Vairāki taisnleņķa pagriezieni 
īsā ceļa posmā – šis ceļa 
posms rallija trasē ielikts vidējā 
ātruma samazināšanai, taču 
tas ir tāds pats pilnvērtīgs 
trases elements kā jebkurš 
krustojums. Nekādu tīšanos ap 
riepām. 

 

   
 

  
 

  

 
 

8 
17,5 km no starta L2 150 TL5-5  

E 21.7752; N 56.9240  
 

Ar lielu pienākošo ātrumu 
jātrāpa pa labi uz gana platu 
sānceļu. 

 

 

 
 

9 
19,4 km no starta 150 L4 K5-5  

E 21.7698; N 56.9077 
 

Divi viens otram sekojoši ļoti 
asi līkumi – par drāmām šajā 
vietā liecina nobrāztais sāns 
lielajam celmam pēdējā līkuma 
iekšmalā. Jārēķinās, ka frēzējot 
tik garus līkumus putekļu 
sacelšana ir neizbēgama. Ja 
vien nelīst lietus. 
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Rallija „Kurzeme 2008” 
skatāmākās vietas 

SADARBĪBĀ AR  

 

SS 7; 8 – Energo Remonts Rīga 
Garums – 16,83 km 
Ātrumposmu slēdz: 11:30 
Pirmās a/m starts: 13:30; 14:40 
 
Rallija Kurzeme klasika – tā pati slavenā Vecpils 
- bez kuras šis rallijs droši vien būtu grūti 
iedomājams. Šogad ne tik pieejams skatītājiem, 
jo daudzo ielas subāru un micuku neoficiālie 
treniņbraucieni ir tik ļoti nokaitinājuši 
vecpilniekus, ka ātrumposma norise ilgu laiku 
bija uz jautājuma zīmes. Tāpēc – šo 
ātrumposmu skatīties būs atļauts tikai 
norādītajos skatu punktos. Ātrumposmu sportisti 
veiks divas reizes, un pēc tam dosies uz 
noslēdzošajiem ātrumposmiem Liepājas centrā. 
 
 

 

1 
2,0 km no starta 150 L2-3 10 K4-4  

E 21.5731; N 56.6065 
 

Nokļūt līdz šejienei nav 
vienkārši, un auto ar zemu 
klīrensu sānceliņā arī iebraukt 
neizdosies, taču divu asu 
līkumu sasaiste lejup no kalna 
varētu būt ļoti skatāma. 

 

  
 

 

2 
3,2 km no starta 180 L0 150 lTlec 80 T 70 K3-3  

E 21.5657; N 56.6157 
 

Šajā Vecpils ātrumposma 
virzienā metošais tramplīns ir 
skatītāju apmeklēta vieta – 
uzreiz aiz piezemēšanās seko 
samērā ass kreisais 
pagrieziens. Ērta piekļūšana no 
nākamā orientiera. 

 

 
 

 

3 
3.7 km no starta 100 T 50 K4-4 20 L3 10 L3  

E 21.5573; N 56.6222 
 

Vēl daži interesanti un viegli 
pārredzami pagriezieni 
pavisam tuvu Mazstroķu 
krustojumam – tam ērti 
piebraukt gan no Rīgas 
šosejas, gan Vecpils centra 
puses. 

 

 
 

 

4 
8,8 km no starta 70 K3 10 K4 10 L1 100 L2-3

pār trampl.  

E 21.5646; N 56.6567 
 

Pretējā virzienā braucot šis 
pagrieziens ir bijis liktenīgs 
daudziem titulētiem braucējiem 
– minēsim kaut vai Sergeju 
Uspenski. Šajā virzienā braucot 
jāuzmanās no caurtekas gara 
kreisā pagrieziena ārmalā. 
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SS 7; 8 – Energo Remonts Rīga 
 

 

5 
10,0 km no starta 100 K3 T 20 K6  

E 21.5527; N 56.6619 
 

Stroķacs krustojums 
komentārus noteikti neprasa – 
kreisais pagrieziens T-veida 
krustojumā. Viltīgāks kā citi 
viņam līdzīgie. 

 

 
 

 

6 
15,5 – 15,9 km no 
starta 180 TL1-2

uz leju 120 K2-2 10 L2 50 L5 
 

E 21.4901; N 56.6294 
 

Labākie šim tramplīnam gar 
balto Vecpils baznīcu iet pāri ar 
gāzi grīdā, citi – met nost. Kuri 
kā darīs, būs redzams šajā 
viegli atrodamajā skatu punktā 
Vecpils ciemata centrā. Ātro 
līkumu sērija noslēdzas ar 
plašu labo pagriezienu 
krustojumā. 
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SS 9; 10 - Liepāja 
Garums – 1,57 km 
Ātrumposmu slēdz: 15:30 
Pirmās a/m starts: 17:10; 17:19 
 
Pilsētas ātrumposms šogad notiks pašā Liepājas 
centrā. Trase ir izveidota pa Liepājas centra 
mazajām ieliņām – Skolas, Teātra, Baznīcas, 
Stendera, Graudu, Brīvzemnieka, Radio, Pasta, 
vīsies arī ap Rožu laukumu. Vairākas reizes sportisti 
šķērsos arī pilsētas centrālo ielu un tramvaja sliedes 
Lielajā ielā. 
 
Sportisti trasi veiks divas reizes pēc rāvējslēdzēja 
principa – tas nozīmē, ka vairāk kā stundas garumā 
pilsētas centru piepildīs motoru rūkoņa un riepu 
švīkstoņa. Šie ātrumposmi ir pēdējie rallijā. Tā kā 
pēdējā laikā pierasts, ka uzvaru rallijā izšķir sekunžu 
desmitdaļas, varam gaidīt, ka tempu sportisti šajā 
posmā nesamazinās ne par mirkli. 
 
 
Ātrumposms solās būt pirmreizējs Latvijas rallija pēdējo gadu vēsturē – lielu daļu trases, tajā skaitā daudzus 
pagriezienus, klāj bruģakmens. Turklāt divu veidu – apaļais un kaltais. Kā jau labi zināms, saķere uz bruģa 
seguma ir mazāka, tāpēc sportisti, visticamāk, pagriezienus izņems ar dziļām un efektīgām sānslīdēm. Taču, 
ja uznāks lietus, tad ceļš kļūs īpaši slidens, un var sagādāt arī kādu nepatīkamu pārsteigumu, piemēram, 
uzsistus riteņus pret trotuāru apmalēm. 
 
Īpaši rekomendējamās skatu vietas: 

1) Skvērs pie Liepājas Teātra – ērta piekļūšana, nākot no starta (pa labo pusi) un izejot caur Nordea 
bankas ēkas sētu. Skatam pavērsies T-veida krustojums, kur sportistiem no asfalta jāuzbrauc uz 
bruģa – šis ir pirmais no daudzajiem bruģētajiem pagriezieniem šajā ātrumposmā. 
 

2) Rožu laukums – kā jau pilsētas centrālais laukums, arī šajā rallijā tam ir uzticēta centrālā vieta. 
Atsevišķās vietās plānots  nodrošināt komentētāja translāciju, būs  ielu tirdzniecība, un vienlaikus 
iespēja trasē redzēt vairākas automašīnas. 
 

3) Radio un Pasta ielas pagriezienu sērija – vairāki viens otram sekojoši asi, bet ātri pagriezieni, turklāt 
mainās ceļa segums – betona bruģis, asfalts, akmens bruģis. 
 

4) Pasta un Graudu ielas krustojums – ieskrējušies visā Pasta ielas garumā, sportistiem jātrāpa nevis 
bankas durvīs, bet uz Graudu ielu – šis ir ātrumposma pēdējais pagrieziens. Ceļa segums – kaltais 
bruģis, lietus laikā īpaši slidens. Skatītājiem būs ļauts atrasties uz paaugstinātā trotuāra trases 
kreisajā pusē. 

 
Automašīnu novietošana 
Silti iesakām nemēģināt braukt pāri Liepājas kanālam, bet atstāt automašīnas Jaunliepājas pusē (lielveikala 
„Rietumu centrs” stāvvietā un Jaunliepājas ielās) un doties uz ātrumposmu ar kājām. Tā kā šajā pat laikā 
notiek Fontaine festivāls Promenādē, un ātrumposma dēļ viena no centrālajām pilsētas ielām būs slēgta, 
būtu jārēķinās ar sastrēgumu rašanos. Ja esat Liepājas dienvidu pusē, automašīnu novietošanu 
rekomendējam stāvlaukumos pie Tirgus (uz Peldu un Kuršu ielām). 
 
 
 


