
 

Liepos/July 26-27 

"Around seven lakes rally" 
 

Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato lll etapas 

Latvijos automobilių ralio sprinto čempionato lV etapas. 

"Samsonas Motorsport Cup" įskaita (classification) 

 

Lithuanian rally sprint championship 3rd event 

Latvian rally sprint championship 4rd event. 

„Samsonas Motorsport Cup“ score (classification) 

  

 

Liepos / July 26 

17:00 – Testinis greičio ruožas/ Shakedown 

19:00 – Kokteilių vakarėlis, viktorina „Aukštaitijos kraštas“, gausybė puikių prizų / Cocktail party, quiz 

„Aukštaitija (Highland) region“, lots of great prizes (Sėlių a./ Sėlių sq.) 

20:30 - Koncertuos atlikėja Evelina 



  

Liepos / July 27 

11:00 –Varžybų atidarymas / Opening ceremony (Sėlių a. / Sėlių sq) 

11:30 – Ralio startas podiumas LK -0 / Rally start podium TC-0 (Sėlių g. / Sėlių sq.) 

20:30 –  Varžybų uždarymo ceremonija, dalyvių apdovanojimai /Closing and award ceremony, prize 

giving (Sėlių a. / Sėlių sq.) 

21:15 – Ralio šventinis  koncertas. Koncertuoja merginų grupė ,,ROSES“ / Rally concert of band ,,ROSES“ 

(Sėlių a./ Sėlių sq.) 

22:30 – Fejerverkai, renginio uždarymas /  Fireworks, event closing ceremony (Sėlių a. / Sėlių sq.) 

 

Ralio paso (bilieto) kaina - 5€, Price of the rally pass (ticket) - 5€. 

Ralio pasai bus parduodami nuo 2019-07-25d. Turizmo ir informacijos centre Sėlių a. 22. Ralio diena 

privažiavimuose į greičio ruožus. 

  

Rally passes (tickets) will be available from 25 of July 2019. You can purschase them at Zarasai district 

Tourism information centre at Sėliu sq. 22 or on Rally day at entrances to Special Stages. 

  

  

Zarasai – vienas gražiausių Aukštaitijos miestų, apsuptas melsvų ežerų ir sveikata alsuojančių pušynų. Tai 

garbingas praeities ir dabarties miestas. Savitu miesto centrinės dalies planu, ežeringu jo apylinkių 

kraštovaizdžiu, vaizdingomis kalvomis ir žaliais miškais jis ne tik malonina keliautoją, bet ir paįvairina 

išskirtinį Aukštaitijos grožį.  Zarasai dažno šalies gyventojo žinomi kaip unikalaus gamtovaizdžio, gražių 

ežerų ir miškų kampelis bei įspūdingoje Zaraso ežero Didžiojoje saloje vykstančių populiarių renginių 

vieta. Zaraso ežere įrengta   lynų trasa. Penktadienį liepos 26d. vyks šios sporto šakos čempionatas. 

 Gerą ralį  visais atvejais lemia didelis dalyvių ir skirtingų mašinų klasių skaičius, greičio ruožų specifika 

bei sklandus važiavimo grafikas. Varžybų organizatoriai sudaro smagų greičio ruožų rinkinį su minimaliu 

skaičium tuščių pervažiavimų iš vieno GR į kitą, užtikrina sklandų visų struktūrų nuo techninės komisijos 

iki apsaugos darbuotojų darbą ir pakviečia kuo daugiau sportininkų. Raliui pasibaigus žiūrovus ir dalyvius 

džiugins šventinis koncertas su merginų grupe ,,ROSES“ ir  be abejo ralio uždarymui  įspūdingi 

fejerverkai. 

 

Daugiau informacijos: 

http://www.akseleratorius.eu/?fbclid=IwAR2ImYCyqvXjFoa7HhY-TqG60aD0ZiJeZ-

Oz8PQbMc_7UdFJMkm3dGjTgrc 

http://www.akseleratorius.eu/?fbclid=IwAR2ImYCyqvXjFoa7HhY-TqG60aD0ZiJeZ-Oz8PQbMc_7UdFJMkm3dGjTgrc
http://www.akseleratorius.eu/?fbclid=IwAR2ImYCyqvXjFoa7HhY-TqG60aD0ZiJeZ-Oz8PQbMc_7UdFJMkm3dGjTgrc

