Minirallija dalībnieki varēs iepazīties ar kādu no
ātrumposmiem

Jau sestdien, 23.augustā Skrundā pulcēsies minirallija „Skrunda 2014” dalībnieki. Pirmo
reizi minirallija kausa izcīņas vēsturē tā dalībniekiem būs iespējas pirms starta
iepazīties ar kādu no ātrumposmiem. Pilsētas ātrumposmu, kas sāksies pavisam
netālu no servisa un būs jānobrauc trīs reizes, šoreiz braucējiem tiks atļauts izstaigāt
kājām un, iespējams, pielabot organizatoru doto stenogrammu atbilstoši savam
prasībām pieredzei.
Šīs sacensības būs minirallija kausa izcīņas standarta automobiļu grupā 4.posms. Pēc
iepriekšējiem trijiem šogad notikušajiem minirallijiem patlaban kopvērtējumā 1600
klasē vadībā ir Armands Cīrulnieks/Andris Šņukuts, aiz viņiem Kristera Cimdiņa un
Mārtiņa Mikolaja ekipāža, kā arī Mārtiņš Vītols/Māris Runģis.
2WD klasē šobrīd ātrākie ir igauņi Karel Tolp/Priit Guljajev, kuriem pavisam tuvu
kopvērtējumā atrodas Raivis Garoza/Uldis Fjodorovs, trešie klasē Mika un Armanda
Ķenavu ekipāža.
Savukārt 4WD klasē pirmais pēc trīs šīgada minirallija posmiem - Artis Upītis ar
stūrmani Gintu Dzeni, otrais Valts Zvaigzne, kurš šosezon startējis ar stūrmaņiem Arti
Baumani un Mārtiņu Ozoliņu, trešā vieta Edgaram Avenam un Aigaram Bajāram.

4WD+klases līderi ir Toms Lielkājis/Krists Miščenkovs, bet otrajā vietā esošie Ivars
Velme un Māris Dunda no viņiem atpaliek tikai par 3 punktiem. Trešie 4WD+ klasē ir
Ronalds Baldiņš/Vilnis Stafeckis, kuri minirallijam „Skrunda” nav pieteikušies, līdz ar to
visas iespējas kopvērtējuma trijniekā iekļūt ir Vigo Rubenim ar Kristapu Eglīti – šī
ekipāža šobrīd ceturtie savā klasē.
Minirallijs „Skrunda” startēs 23.augustā, sestdien, plkst.12:00, plānotais finišs - 16:30.
Minirallija centrs atradīsies Skrundas kultūras namā Lielajā ielā 1A.
Tāpat kā iepriekšējās minirallija sacensībās, arī "Skrundā" viena no ātrākajām
ekipāžām kādā ieskaites klasē saņems balvu no „SPA hotel Mārcienas muiža”
sadarbībā ar 4rati.lv.
Ātrumposmu karte skatītāju ērtībām tiks publicēta www.4rati.lv piektdienas,
22.augusta pēcpusdienā. Turpat atrodams arī dalībnieku saraksts un sacensību laikā
varēs sekot līdzi minirallija rezultātiem online.
Miniralliju „Skrunda” organizē biedrība „EPĒ Motorsport” sadarbībā ar LAF Standartauto
komisiju un Skrundas novada domi.
Informatīvais atbalsts – www.4rati.lv
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