Š. m. rugpjūčio 15-16-17 dienomis Lietuvos automobilių klubas organizuoja tradicinį jau 22-ą
iš eilės ralį „Aplink Lietuvą-2014“, kurio dalyviai bendroje įskaitoje varžysis dėl garbingiausio
trofėjaus – Lietuvos Respublikos Prezidentės taurės. Kitų įskaitų nugalėtojams bus teikiamos
Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Krašto apsaugos ministrų, Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LRV generalinio direktoriaus, Lietuvos automobilių sporto federacijos,
Lietuvos automobilių klubo, Lietuvos automobilininkų sąjungos, savivaldybių taurės ir diplomai.
Šio ralio formate vyks ir Lietuvos automobilių klubo partnerio – Lietuvos automobilininkų
sąjungos organizuojamų varžybų „LAS Taurė“ IV etapas.
Varžybų trasa apie 1 000 km. Daugelio miestų ir rajonų teritorijose numatomos 25 sportinės
rungtys.
2014 m. rugpjūčio 15 d. (penktadienį) Kauno „Žalgirio“ arenos aikštėje 10.00 val.
numatomas iškilmingas varžybų atidarymas ir startas.
2014 m. rugpjūčio 16 d. (naktis iš šeštadienio į sekmadienį) ralio antros dienos finišas prie
Vilniaus viešbučio „Campanile“, Minsko pl. 14 (netoli Vilniaus oro uosto).
2014 m. rugpjūčio 17 d. (sekmadienis) 9.00 val. slalomas Vilniuje – 12.30 val. preliminarių
rezultatų paskelbimas. 14.00 val. numatomas iškilmingas finišas Vilniuje, S. Daukanto aikštėje
prie Prezidentūros.
Varžybų papildomi nuostatai, paraiškų blankai, sportinių rungčių programa su vietomis ir
laikais liepos 7 d. (pirmadienį) bus paskelbti www.ltak.lt, www.lasf.lt, www.las.lt

Išankstinė registracija jau vyksta!
Kontaktiniai telefonai: 8 614 15551, 8 687 56218, 8 610 40550.
Paraiškas siųsti: info@ltak.lt

NUMATOMŲ SPORTINIŲ RUNGČIŲ APRAŠYMAS
2014 m. rugpjūčio 15 d. (penktadienis)
Po iškilmingo atidarymo

Kauno „Žalgirio“ arenos aikštėje varžybos prasidės sudėtingu slalomu, po to
Kačerginės „Nemuno žiedo“ asfalto-žvyro

dalyviai važiuos lenktyniauti keturiose rungtyse
trasoje.
Sekanti rungtis sportininkų lauks slalomo trasoje
sostinę

Birštone, iš kur gatvės lenktynės persikels į Dzūkijos

Alytų.

Veisiejų autodromas – vienos iš rungčių vieta, kur sportininkai galės pasitikrinti savo meistriškumą ir
technikos paruošimą.
Marijampolėje vyks rungtis kroso trasoje.
Sportininkų pamėgtoje ir šiemet pakeitusioje konfigūraciją

Jurbarko karjero trasoje vyks priešpaskutinė

šios dienos rungtis, po kurios dalyviai dar turės dalyvauti slalome

Tauragės aikštėje.

2014 m. rugpjūčio 16 d. (šeštadienis)
Antrąją ralio dieną sportininkai

Šiauliuose prie „Tilžės“ prekybos centro džiugins slalomo žiūrovus

vienu metu važiuodami poromis (po 2 automobilius). Po to ralistai tęs varžybas
kur jų lauks siaura vingiuota asfaltinė danga.

Šiaulių kartodrome,

Iš Šiaulių ralio dalyviai pajudės link Panevėžio. Pakeliui lenktyniaus žvyriniame ir dulkėtame
rajone prie Šeduvos esančiame Raudondvario hipodrome. Po to užsuks į
Vėliau ralistai pasieks

Radviliškio

Panevėžio miestą.

Kupiškį, Uogienius ir po rungties kroso trasoje skubės varžytis

Rokiškyje.

Zarasai lauks sporto aistruoliams gerai žinomoje saloje, kur automobilių ekipažai poromis demonstruos
savo sugebėjimus ovalinėje žvyro trasoje.
Tradiciškai nemažas autosporto gerbėjų būrys lauks ralio dalyvių

Visagino gatvėse.

Utena prieš saulėlydį ralistams neleis atsipalaiduoti sudėtingoje rungtyje miesto aikštėje.
Sekanti rungtis vyks

Anykščių kartodrome.

Ukmergės kroso trasą sportininkai pasieks sutemus, todėl automobiliai turės įveikti žibintais apšviestus
sudėtingus posūkius. Po to

Širvintų rajone vyks tikslaus pravažiavimo rungtis nakties metu.

Vilnių pirmieji varžybų dalyvių automobiliai pasieks jau naktį (iš šeštadienio į sekmadienį) ir parkuosis prie
viešbučio „Campanile“, Minsko pl.14 (netoli Vilniaus oro uosto).
2014 m. rugpjūčio 17 d. (sekmadienis)
Vilniaus mieste. 12.30 val. – preliminarių rezultatų paskelbimas. 13.30 val.
9.00 val. sportinė rungtis
dalyvių automobilių kolonos organizuotas važiavimas į iškilmingo finišo vietą – S. Daukanto aikštę.

