
Seno klasisko automobiļu rallijs  

„Baltijas aplis 2016”  

No 2016.gada 10.jūnija līdz 12.jūnijam 



Vispārīgā informācija: 

Klasisko automobiļu rallijs “Baltijas aplis 2016” notiks Latvijas 
teritorijā ar iebraukšanu Lietuvā un noslēgsies Latvijā. 

 

Kopējais trases garums – 750 km. 

 

Rallija dalībniekiem ir izstrādāts maršruts divām dienām – 
ekipāžām ir jāšķērso vairāki kontrolpunkti un jāizpilda īpaši 
uzdevumi. 

 

 

 

 

 



3.diena – pilnībā veltīta ekskursijām. 

 

Neskatoties uz intensīvu ekskursiju programmu, rallijs sevī ietver 
diezgan lielu skaitu sportisko elementu – sacensības uz kustības 
regularitāti ar laika kontroli. 

 

Speciālo posmu starpā – nakts brauciens pa Latgales galvaspilsētu 
un vairāki specializēti poligoni. Katram dalībniekam būs izsniegts 
profesionāls Road Book. 

 

 

 

 



Tiesneši un tehniskā palīdzība: 

 

Profesionālu tiesnešu komanda sekos līdzi uzdevumu izpildei un 
maršruta ievērošanai, kā arī nodrošinās dalībnieku rezultātu 
novērtējuma precizitāti. Tehniskās palīdzības brigāde nodrošinās 
dalībniekiem palīdzību visa maršruta garumā. 

 

 



Nozīmīgākie maršruta punkti: 

 

 Latvija – Rīga, Bauska, Daugavpils, Aglona, Preiļi, Jēkabpils, 
Mālpils 

 Lietuva – Biržai, Rokiškis 

 

 



Ekskursijas:  

 

Rallija laikā mēs apmeklēsim Biržu pili, Tīzenhauzenu pili, unikālo 
Daugavpils cietoksni, Marka Rotko muzeju, pabūsim ērģeļu 
mūzikas koncertā Latvijas katoļu galvenajā svētvietā – Aglonas 
bazilikā.  

 

Īstos vīrus noteikti ieinteresēs vienīgās tūristiem atvērtās 
munīcijas ražošanas rūpnīcas Baltijā apmeklējums, kurā atrodas 

Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas tornis. 

 



Ēdināšana un izmitināšana: 
 

Nakts atpūtai mēs apstāsimies Latgales galvaspilsētā – 
Daugavpilī. Visa maršruta garumā Jūs sagaidīs lietuviešu 
un latviešu virtuves cienasti, kā arī pusdienas tajā pašā 
zālē, kurā pusdienoja Romas pāvests Jānis Pāvils II. 
 
Turklāt, Jums būs iespēja kļūt par kā Baltijai 
tradicionāliem produktiem – alus, siera degustatoru, tā 
arī izmēģināt jauno virzienu – ēdienus no Latvijas 
gliemežiem.  
 



Kas obligāti ir jāņem līdzi? 

 

 Pase un vīzas 

Ņemot vērā, ka mēs vairākkārt šķērsosim Latvijas un Lietuvas 
robežas, obligāti ir jābūt līdzi ceļošanai derīgai pasei. 

Personām, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, to starpā arī 
bērniem, ir jābūt atbilstošām vīzām.  

 



Mūsu kontakti:   

 
 www.autoclassic.lv  

Krustpils ielā 12G,  

Rīga,  LV-1073, 

Latvija, Tālr. + 371 2600 76 63  

natalia.vecerska@gmail.com 


