
Joprojām un arī pēc 50 gadiem, Rallijs ”Kurzeme” sacensības spēj 
aizraut un iedvesmot katru ātruma un motosporta līdzjutēju.  Kaut arī 
'65.gada izlaiduma, pasākums joprojām ir kā svaigs autiņš tikko no 
rūpnīcas. Šogad tas ar zeltainas nokrāsas, spīdīgu lakas kārtu Ātruma 
Festivāla ietvaros ar sesto ātrumu ieripo savā īpašajā jubilejā, un aicina 
Tevi sēsties blakus stūrmaņa krēslā un pievienoties svinībām Liepājā.

Rallijs ”Kurzeme 2015” savā bagāžniekā ved svinību programmu 
četrām dienām, kas apvieno gan pus gadsimtu krātās un lolotās 
motosporta tradīcijas, gan vēl neredzētus un aizraujošus jaunumus.

Savu maksimālo ātrumu festivāls sasniegs 29.augustā, kad Vecpilī, 
slavenākajā no Latvijas ātrumposmiem, mīsies rallija pagātne ar 
tagadni. Visas dienas garumā Radio Skonto Vecpils krosa trase 
piedāvās labu atpūtu kopā ar ģimeni vai biznesa partneriem. Trases VIP 
zonā, ar atsevišķu piekļūšanu, rezervētu autostāvvietu un labiekārtotu 
skatu vietu, būs iespēja baudīt uzkodas un dzērienus, prognozēt 
sacensību rezultātus un sekot aizraujošai cīņai trasē. 

Tieši Radio Skonto Vecpils krosa trasē norisināsies spilgtākā no Rallija 
Kurzeme  aktivitātēm - Rallija Leģendu Cīņa . Slaveni un leģendāri auto 
braucēji no Baltijas un citām valstīm cīnīsies par ceļojošā kausa 
ieguvēju statusu. Šis ir īpašs notikums, jo vienā sacensību trasē ar 
pilnīgi identiskiem spēkratiem  cīnīsies dažādu paaudžu sportisti. 
Pirms rallija leģendām šo trasi izbrauks arī rallija dalībnieki.

Sacensību trase veidota tik kompakti, ka pagūsiet noskatīties gan 
Leģendu Cīņu Vecpils krosa trasē, gan divus ātrumposmus  turpat 
līdzās, kā arī sacensības noslēdzošo ātrumposmu Liepājā. 

Tikmēr Liepājā,  koncertzāles ”Lielais Dzintars” un viesnīcas ”Fontaine” 
apkārtnē norisināsies visu pārējo motosporta disciplīnu pasākumi. Pa 
mazajām un bruģētajām Liepājas ieliņām trauksies Latvijas 
čempionāts rallijā, bet šaurajā Liepājas Tirdzniecības kanālā noritēs 
UPB Energy kauss ūdens motosportā ātrumlaivām. Elpu aizraujošus 
paraugdemonstrējumus sniegs Ziemeļeiropas čempionāta ielas 
motociklu triku braukšanā ’’Streetbike Freestyle Kurland Stunt 2015’’ 
dalībnieki, kā arī Latvijas pirmā čempionāta motorolleriem
’’Scooter Stunt 2015” dalībnieki.

29. augusta vakarā Ātruma Festivāla programmai netiek spiestas 
bremzes, jo sacensības noslēgs Rallija Leģendu Cīņas superfināls 
Liepājā. Jaunās koncertzāles ’’Lielais Dzintars’’ pakājē notiks šīs un arī 
visu pārējo sacensību apbalvošanas ceremonija. Turpat, malkojot 
atspirdzinošus dzērienus iesildīsimies nakts svinībām un Afterparty 
klubā EGO. Šādi dzīves notikumi ir jāsvin! Tāpēc Rallijs ’’Kurzeme’’ aicina 
svinēt tos kopā!

Svinēsim!
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Ātruma festivāla – Rallija „Kurzeme 2015” direktors

Ir jāsvin!


