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Naujas Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionatas debiutuos ralio-kroso sezono atidaryme, 
Bikernieki trasoje 

Ralio kroso sezono atidarymas Latvijoje vyks gegužės 7 ir 8 dienomis, Bikernieki sporto bazėje. 
Pirmą dieną debiutuoja naujas projektas Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionatas, o 
sekmadienį, FIA NEZ Baltijos šalių ralio kroso čempionatas. Automobilių sporto renginyje 
varžysis ralio kroso lenktynininkai iš Baltijos šalių, taip pat ir iš tolimesnių Šiaurės Europos šalių. 

2022 metai prasideda naujo ralio kroso čempionato atidarymu, bendradarbiaujant Latvijos ir Lietuvos 
organizatoriams. Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionatas buvo sukurtas siekiant plėtoti ir sukurti 
aukštos klasės varžybų seriją, pritraukiant naujų vairuotojų. Naujovė yra ne tik čempionatas, bet pats 
varžybų formatas, kuris yra pasiskolintas iš prestižinių  „Nitro Rallycross“ varžybų Amerikoje, kuriose 
praėjųsi sezoną debiutavo Latvijos ralio kroso lenktynininkas Ronalds Baldiņš. 

Ralio kroso varžybų organizatorius Janis Bergsas: „Sezoną atidarome Bikernieki trasoje, per dvi 
dienas pravedant  pirmusius dviejų čempionatų etapus: Gegužės 7 dieną Latvijos-Lietuvos ralio kroso 
čempionatas I etapas, o gegužės 8 dieną FIA NEZ Baltijos šalių ralio kroso čempionato I etapas. 
Ateinančiais sezonais mes norime pasiekti naujų aukštumų. Mes pradedame 2022 sezoną su nauju 
kvėpavimu, susivienijome su kolegomis iš Lietuvos ir sukūrėme naują Latvijos-Lietuvos ralio kroso 
čempionatą. Aš manau, kad sukurdami galimybę bendradarbiauti, kartu bendromis jėgomis vystysime šį 
čempionatą,  kartu didindami tiek dalyvių skaičių, tiek konkurenciją,“ atskleidžia Janis Bergsas. 

„Sekdami pasaulyje vyraujančias tendencijas, šiame čempionate pakeitėme ir patį lenktynių formatą, 
kuriame kvalifikacijoje dalyvaus 6-9 automobiliai, devyni automobiliai varžysis finale ir „paskutinės 
galimybės (paguodos) lenktynėse”. Aš manau, kad naujo čempionato ir lenktynių formato nugalėtojai bus 
ir vairuotojai, ir žiūrovai. Šis sezonas bus labai įdomus ir kupinas gero ralio kroso,“ priduria Janis Bergsas. 

Atidarymo varžybos vyks visame pasaulyje žinomoje Bikernieki ralio kroso trasoje. Vairuotojai gali 
pretenduoti į dalyvavimą įvairiose saloninių automobilių, taip pat ir kroskartų grupėse, sukuriant galimybę 
startuoti su gerai žinomais LADA iki krosinių ir Europinio lygio superautomobilių. 

Lenktynes stebėti kviečiami ir visi rali-kroso gerbėjai. Bilietus žiūrovams į kiekvieną renginio dieną galima 
įsigyti iš anksto www.aula.lv, jų kaina – 11,50 Eur. Neįgaliesiems vėžimėlyje su palydovu, taip pat ir 
vaikams iki 13 metų, ėjimas nemokamas. 

Dalyvių registracija į Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionato I etapą vyksta internetinėje svetainėje 
www.rallycross.lv, o FIA NEZ ir Baltijos šalių čempionato I etapą  www.balticrx.com.  

Taip pat naujienas apie varžybas galite sekti oficialiose svetainėse. Informacija taip pat prieinama ir 
socialinių tinklų profiliuose Facebook.com/ @ rallycross.lv, @balticrx ir Instagram.com / @ rallycross.lv, 
@balticrx.  

Renginio rėmėjai: Latvijas Nafta, Essve, Milwaukee, Steel Tech, MKM mežs, Valtek, Print service, 
Johnny Bloom’s, Valvoline, Torņu ielas saldumi, Bauskas alus, SWH, AULA. 
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