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 I. RALIO  PRISTATYMAS / PRESENTATION OF THE RALLY 
 

Liepos pabaigoje lenktynininkų laukia „ORLEN Lietuva ralis“ 

Šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionatas prasidėjo Lenkijoje, o liepos 22-23 dienomis šios sporto 
šakos gerbėjai gali planuoti kelionę į Mažeikių kraštą – būtent Mažeikių ir Viekšnių apylinkėse vyks 3-
iasis Lietuvos čempionato etapas. Mažeikių ASK organizuojamos varžybos šiemet tęsis dvi dienas: 
penktadienį, liepos 22 dieną, ekipažai vakare iškilmingai startuos Mažeikiuose ir vakarop įveiks vieną 
greičio ruožą, o šeštadienį jų laukia dar 12 greičio ruožų. Savotišku lenktynių centru ir vėl taps Viekšnių 
miestelis, kurį ralio gerbėjai tikrai gerai pažįsta.  
 

Trasos – naujos ir greitos 

Mažeikių ASK vadovas Vitalijus Plastininas pripažįsta, kad pernai žengę kokybinį žingsnį ir pirmą kartą 
surengę jau Lietuvos ralio čempionato etapo statusą turėjusias varžybas, organizatoriai įrodė, kad „ORLEN 
Lietuva ralis“ gali būti rikiuojamas šalia kur kas ilgesnę istoriją turinčių automobilių sporto renginių. 
Greiti ir ekipažo darbo tikslumo reikalaujantys šio regiono žvyrkeliuose buvę greičio ruožai patiko ir 
dalyviams, o ralio gerbėjai galėjo išvysti itin azartišką Vaidoto Žalos, Martyno Samsono ir ukrainiečio 
Valerijaus Gorbano ekipažų kovą. V. Žala aplenkė M. Samsoną tik 5,9 sek., o nuo pastarojo trečią vietą 
užėmę svečiai iš Ukrainos atsiliko vos 4,5 sek. 
V. Plastininas ir šių metų dalyviams žada gerų emocijų: šiame regione tikrai yra pakankamai greitų 
žvyrkelių, tad 2021 metų stenogramos ekipažams tikrai netiks. Šiemet Akmenės ir Mažeikių apylinkėse 
kovos tik ekipažai, dalyvaujantys Lietuvos ralio čempionate, tačiau tikimasi sulaukti svečių, o prie starto 
linijos galėtume išvysti apie 70 automobilių. 
 

Dviejų dienų formatas 

Penktadienį varžybos prasidės Mažeikiuose: beveik 4 km greičio ruožas galės būti vadinamas savotišku 
apšilimu. Kol kas sunku prognozuoti, koks bus oras, tačiau dulkių ir karščio turėtų nestigti: tiesa, po 
pirmojo ruožo vadinamojo „regrupingo“ nebus, tad sportininkai šeštadienį pagrindinę kovą pradės pagal 
skirtus starto numerius.  
Visi „ORLEN Lietuva ralio“ greičio ruožai – žvyriniai. Jų ilgis iš viso – 100 km, o ekipažams per dvi 
dienas reikės įveikti beveik 350 km. 
Šeštadienis padalytas į 4 sekcijas, kiekvienoje – po 3 greičio ruožus: 6 greičio atkarpas ekipažai turės 
įveikti po 2 kartus. Lenktynės šeštadienį prasidės 9.30 val., o į Viekšnius greičiausi ekipažai grįš apie 19 
valandą. Patį ilgiausią – beveik 10 km – greičio ruožą organizatoriai paliko savotiškam desertui – jis bus 
įveiktas paskutinis, 13-as (taip pat ir – 10-as). 
Lenktynių komisaras Edvinas Vašteris sako, kad visi „ORLEN Lietuva ralio“ greičio ruožai reikalaus 
maksimalaus susikaupimo. Sportininkams organizatoriai pasiūlys vieną visai naują greičio ruožą: nors 
lenktynės šiame regione turi ilgą istoriją, organizatoriai vis randa iki šiol nenaudotų kelių. Kelių kitų 
greičio ruožų kryptis – priešinga, tad atsipalaiduoti vairuotojams ir šturmanams tikrai bus nevalia. Juo 
labiau, kad šio regiono keliai leidžia ekipažams važiuoti labai greitai. 
 

Renginys – nemokamas 

Jau tampa tradicija, kad emocijas jų pasiilgusiems ralio gerbėjams Mažeikių ASK dovanoja nemokamai. 
Tikimasi, kad stebėti, kaip lenktyniauja visi geriausi Lietuvos ralio meistrai, atvyks keli tūkstančiai 
automobilių sporto aistruolių iš Lietuvos ir Latvijos. Bilietų pirkti jiems nereikės – renginys ir šiemet bus 
nemokamas. Be to, jie kviečiame ne tik prisijungti prie lenktynių nuotaikos kūrimo greičio ruožuose, bet ir 
atvykti į ralio startą Mažeikiuose bei iškilmingą finišą bei greičiausių ekipažų apdovanojimą, kuris 
šeštadienio vakarą vyks Viekšnių vasaros estradoje. 

 
Išsami informacija su žemėlapiais ir nuorodomis bus pateikta Ralio Gide 2, kuris bus paskelbtas likus 

savaitei iki ralio. Informaciją sekite www.autorally.lt 
  
 
 

http://www.autorally.lt/
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 At the end of July, the "ORLEN Lietuva rally" awaits the rally racers 
 
This year's Lithuanian car rally championship started in Poland, and on July 22-23, fans of this sport 

can plan a trip to the Mažeikiai region - the 3rd stage of the Lithuanian championship will be held in the 
vicinity of Mažeikiai and Viekšnii. This year, the competition organized by Mažeikiai ASK will last for 
two days: on Friday, July 22, the crews will start ceremonially in Mažeikiai in the evening and will 
overcome one speed stage in the evening, and 12 more speed stages await them on Saturday. The town of 
Viekšniai, which rally fans know really well, will once again become a kind of racing center. 

 
SS - new and fast 

 
Vitalijus Plastininas, head of the Mažeikiai ASK, admits that last year, after taking a qualitative step 

and organizing the competition that already had the status of the Lithuanian Rally Championship stage for 
the first time, the organizers proved that "ORLEN Lietuva Rally" can be ranked next to motor sports 
events with a much longer history. 

The participants also liked the fast and precise stages of the crew's work on the gravels of this region, 
and the fans of the rally could see the extremely exciting battle of the crews of Vaidotas Žala, Martynas 
Samsons and the Ukrainian Valerys Gorbans. V. Žala overtook M. Samson by only 5.9 seconds, and the 
guests from Ukraine, who took third place, were only 4.5 seconds behind the latter. 

V. Plastininas also promises good emotions to this year's participants: there are certainly enough fast 
gravel roads in this region, so the 2021 transcripts will definitely not be suitable for the crews. This year, 
only crews participating in the Lithuanian Rally Championship will compete in the vicinity of Akmenė 
and Mažeikiai, but we expect to receive guests, and we could see about 70 cars at the starting line. 

 
Two-day format 

 
On Friday, the competition will start in Mažeikiai: a speed section of almost 4 km can be called a 

kind of warm-up. For now, it is difficult to predict what the weather will be like, but there should be no 
shortage of dust and heat: it is true that there will be no so-called "regrouping" after the first stage, so the 
athletes will start the main battle on Saturday according to the assigned start numbers. 

All speed sections of "ORLEN Lietuva Rally" are gravel. Their total length is 100 km, and the crews 
will have to cover almost 350 km in two days. 

Saturday is divided into 4 sections, each with 3 speed sections: the crews will have to overcome 6 
speed sections 2 times each. The race will start at 9:30 a.m. on Saturday, and the fastest crews will return 
to Viekšnii around 7:00 p.m. The organizers left the longest - almost 10 km - speed section for a kind of 
dessert - it will be completed last, the 13th (and also the 10th). 

Race commissioner Edvinas Vašteris says that all speed sections of "ORLEN Lietuva rally" will 
require maximum concentration. The organizers will offer a completely new speedway for the athletes: 
although the race in this region has a long history, the organizers keep finding roads that have not been 
used until now. The direction of several other speed sections is the opposite, so it will definitely be 
impossible for drivers and co-drivers to relax. Especially since the roads in this region allow the crews to 
drive very fast. 

 
The event is free 

 
It is becoming a tradition that Mažeikiai ASK gives free emotions to rally fans who miss them. It is 

expected that several thousand motor sports fans from Lithuania and Latvia will come to watch all the 
best Lithuanian rally masters racing. They will not need to buy tickets - the event will be free this year as 
well. In addition, we invite them not only to join in creating the racing mood in the speed sections, but 
also to come to the start of the rally in Mazeikiai and the ceremonial finish and the award of the fastest 
crews, which will take place on Saturday evening at the Viekšniai summer stage. 

 
Detailed information with maps and directions will be provided in Rally Guide 2, which will be 

published a week before the rally. Follow www.autorally.lt for information 
 

http://www.autorally.lt/
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 II. ORGANIZATORIUS / ORGANIZER 
 

Pavadinimas: Mažeikių auto sporto klubas 
Adresas: Laižuvos g. 18, Viekšniai, Mažeikių r.  
Kontaktai: Tel.: +370 698 27656 
E- paštas: info@mazeikiuask.lt  
Interneto svetainė: www.mazeikiuask.lt 

 

Organizatoriaus teisių perleidėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija 
Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva 
Tel.: +370-37-35-00-06, +370 615 46710 
E-paštas: lasf@lasf.lt , 
Interneto svetainė: www.lasf.lt 
 

Name: Mažeikių auto sporto klubas 
Adress: Laižuva str. 18, Viekšniai, Mažeikiai. 
Contacts: Tel.: +370 698 27656 
E- mail: info@mazeikiuask.lt  
WEB: www.mazeikiuask.lt 

 

The transferor of organisational rights: 
Lithuanian Automobile Sports Federation      

Adress: Savanoriai pr. 56, Kaunas, Lietuva 
Tel.: +370-37-35-00-06, +370 615 46710 
E-mail: lasf@lasf.lt , 
WEB: www.lasf.lt 

 
III. RALIO SAVAITĖ / RALLY WEEK 

 
 

2022-07-22 (Penktadienis / Friday) Vieta / Location 

7:30 – 8:30 
8:30 – 10:00 

Administracinė komisija, kelio knygų 
 ir GPS įrangos išdavimas: 
Test ruože dalyvaujantiems ekipažams   
Test ruože nedalyvaujantiems ekipažams   
 

Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         
56.2328, 22.5161 

7:30 – 18:00   Susipažinimas su trasa  Trasa, laikantis grafike nurodytų reikalavimų 

10:00 Atidaroma serviso zona Mažeikių politechnikos m-los Viekšnių sk.,  
Mažeikių g. 84, Viekšniai,  56.2394, 22.4979  

10:00 – 13:00 Priešstartinis techninis patikrinimas: 
Test ruože dalyvaujantiems ekipažams   
 

UAB “UNO Transport”, Laižuvos g. 18, 
Viekšniai, 56.2381, 22.5083 

12:00 – 14:00 Test ruožas Užlieknė, Tirkšlių sen., Mažeikių r. 

14:00 – 18:30 Priešstartinis techninis patikrinimas: 
Test ruože nedalyvaujantiems ekipažams   

UAB “UNO Transport”, Laižuvos g. 18, 
Viekšniai 56.2381, 22.5083 

19:00 1-as SKK posėdis Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         
56.2328, 22.5161 

19:30 Starto tvarkos paskelbimas Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai ir         
 www.autorally.lt, Sportity programėlė 

20:00 Ralio startas LK0 Mažeikių kultūros centras,  Naftininkų g. 11, 
Mažeikiai. 56.3043, 22.3389 

20:55 Pirmos ralio dienos finišas LK1A Mažeikių politechnikos m-los Viekšnių sk.,  
Mažeikių g. 84, Viekšniai,  56.2400, 22.4962  

2022-07-23 (Šeštadienis / Saturday) Vieta / Location 

9:27 Ralio 2 dienos startas LK2 Ukrinai, Mažeikių raj. 

18:55 Ralio finišas LK13B Vytauto g. 1, Viekšnių vasaros estrada           
56.2358, 22.5101 
 

  
 

  
 

19:45 2-as SKK posėdis Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai         
56.2328, 22.5161 

20:15 Preliminarių rezultatų paskelbimas  Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai ir 
www.autorally.lt, Sportity programėlė 20:50 Oficialių rezultatų paskelbimas 

20:30 Apdovanojimai, šventinė programa Vytauto g. 1, Viekšnių vasaros estrada 
56.2358, 22.5101 
             

mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:lasf@lasf.lt
http://www.lasf.lt/
mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:kelmesask@gmail.com
mailto:lasf@lasf.lt
http://www.lasf.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/


 2 
Raliogidas II 

 IV. INFRASTRUKTŪRA IR LOGISTIKA / INFRASTRUCTURE AND 
LOGISTICS 

 

Ralio Zonos 
Rally Zones 

Vieta 
Location 

Iki ralio štabo 
To rally HQ 

Maistas 
Food WC 

Ralio štabas 
Rally HQ 

Viekšnių seniūnija, Tilto 
g.12 Viekšniai, 56.2328, 

22.5161 
0 + + 

Serviso zona 
Service Area 

Mažeikių politechnikos m-la, 
Mažeikių g.84, Viekšniai, 

56.2394, 22.4979 
1,6 km + + 

Techninė komisija 
Technical commission 

UAB “UNO Transport”, 
Laižuvos g. 18, Viekšniai 

56.2381, 22.5083 
1,1 km - + 

Priešstartinė zona 
Pre-start zone 

Mažeikių kultūros centras, 
Naftininkų g. 11, Mažeikiai. 

56.3043, 22.3389 
14,9 km - + 

Tech. patikra po finišo 
Tech. inspection after the finish 

UAB “UNO Transport”, 
Laižuvos g. 18, Viekšniai 

56.2381, 22.5083 
1,1 km - + 

 
 

V. SAUGUMO TAISYKLĖS / SAFETY RULES 
 

Žemiau pateiktos taisyklės padės sumažinti riziką iki minimumo:  
 Atvykę stebėti lenktynių pasirinkite vietą pastatyti automobiliui taip, kad šis netrukdytų kitų transporto 

priemonių judėjimui ir būtų saugiu atstumu nuo trasos.  
 Nesivežkite su savimi naminių gyvūnų. Jie gali netikėtai išbėgti į trasą! Nepalikite be priežiūros vaikų. 

Dideliu greičiu skriejantis sportinis automobilis tikrai nespės laiku sustoti!  
 Pasirinkite ir užsiimkite stebėjimo vietą iš anksto. Tada Jums nereikės važiuoti ar eiti ieškoti įspūdingų 

vietų pastoviai dairantis, ar už nugaros nepasirodys dideliu greičiu skriejantis sportinis ar saugos teisėjų 
automobilis.  

 Visada laikykitės nuo trasos saugiu atstumu. Yra buvę atvejų, kai automobilis išlėkdavo iš trasos 
pačiose netikėčiausiose vietose ir nuskriedavo gana toli už trasos ribų, o laiko priimti sprendimams dėl 
savo saugumo lieka labai nedaug... Įvertinkite tai renkantis vietą stebėjimui. Pavojingos vietos būna 
atitvertos STOP juostomis ir pažymėtos ženklais su užrašu „Pavojinga zona“. Šiose vietose stovėti 
kategoriškai draudžiama.  

 Niekuomet nestovėkite nugara į trasą. Atsiminkite, kad atskriejančio nevaldomo automobilio galite 
neišgirsti. Visada stebėkite lenktynių automobilį, net jei šis atrodo lėtas.  

 Pavojingiausia vieta - už posūkio ar tramplyno. Labiausiai pavojingi 50 – 70 metrų, esantys iškarto po 
posūkio ar tramplyno abejose trasos pusėse. Leidžiantis nuo tramplyno po šuolio (ar po posūkio) 
automobilis gali staiga pakeisti trajektoriją. Tai gali nutikti dėl gedimo ar ekipažo padarytos klaidos. 
Nevaldomas automobilis gali nusiridenti daugiau nei 100 metrų bet kuria kryptimi.  

 Visada pakluskite teisėjų, policijos ir saugos darbuotojų bei kitų oficialių varžybų asmenų 
rekomendacijoms ir reikalavimams. Jei įmanoma, padėkite jiems vykdyti darbą susijusį su Jūsų ir kitų 
saugumu.  

 Neišvažiuokite į kelią iki pravažiuos ją atidarantis visuomeniniam judėjimui saugos automobilis (šluota) 
- paprastai tai automobilis su žaliais įspėjamaisiais švyturėliais arba žalia vėliava.  

 Jeigu jūs vyksite keliais, kuriais eina ralio maršrutas, būkite dėmesingi ir atsargūs. Atminkite, kad 
dalyviai turi atvykti į kontrolės punktus griežtai pagal grafiką, ir bet koks vėlavimas gali labai įtakoti jų 
rezultatus. Stenkitės judėti trasoje tik pagal sportinio kanalo judėjimo kryptį, kadangi netikėtai galite iš 
priekio sutikti vėluojantį pagal grafiką sportinį automobilį.  

 Prisiminkite, kad greičio ruožas gali būti atšauktas dėl nesaugaus žiūrovų elgesio, todėl gerbkite 
varžybų dalyvius ir kitus žiūrovus.  
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Ypatingai pavojingos vietos:  
- Visų posūkių išorinės pusės;  
- išorinės ir vidinės pusės posūkių, esančių iškart po ilgos tiesiosios (apie 300-400m);  
- iškart už tramplyno esančios zonos iš abiejų pusių;  
- zonos iš abiejų pusių iškarto už duobių, nelygumų, pakitusios kelio dangos.  
 

DĖMESIO 
 
     Visi greičio ruožai uždaromi 1 val. prieš 1-ojo a/m startą. Kelio uždarymo laikas nurodytas 
žemėlapiuose, todėl norintys pamatyti varžybas iš daugiau taškų, pasirinkite zonas, kur yra galimybė 
atvykti ir išvykti Jums patogiu metu. Organizatoriai rekomenduoja pasirinkti tris stebėjimo taškus, iš kurių 
galima matyti po du kartus pravažiuojančius ralio dalyvius. Atminkite, kad pasibaigus greičio ruožui, 
įvažiuoti į lenktynių trasą leidžiama tik pravažiavus automobiliui „Šluota“ su žaliu mirksinčiu švyturėliu. 
Jokiu būdu neparkuokite savo automobilių pievose ir gyventojų pasėliuose, o tik nurodytose parkavimo 
vietose. Atminkite, kad greičio ruožuose yra numatyti evakuaciniai keliai, kad, įvykus nelaimei, laisvai 
galėtų pravažiuoti gelbėjimo ir medicinos tarnybos, todėl prašome stebėti kelio ženklus ir nestatyti 
automobilių neleistinose vietose. Automobiliai turi būti parkuojami tik vienoje kelio pusėje.  
 
 
Įvykus avarijai trasoje:  
 Nepasiduokite panikai ir nepulkite tiesiai į trasą. Atsiminkite, kad trasoje yra ir kitų automobilių ! 

Ramiai ir atsargiai išsiaiškinkite ar yra nukentėjusių. Jei reikalinga skubi med. pagalba sportininkams ar 
kitiems žmonėms esantiems nelaimės vietoje, reikia nedelsiant rodyti lapą su SOS simboliu sekantiems 
sportininkams. Šis lapas yra visuose dalyviųautomobiliuose.  

 Atminkite, jei būtina sustabdyti sekančius automobilius, tai Jums reikia atsistoti gerai matomoje vietoje 
ne mažiau kaip 50 metrų iki avarijos.  

 
Following rules will reduce the risk to minimum:  
 Came to watch the race, please select a place to park the car in a way, that do not interfere with the 

movement of other vehicles and a safe distance from the track.  
 Do not take with you pet animals. They can suddenly appear onto the track! Do not leave unattended 

children. High speed oncoming sports car will definitely not stop.  
 Select and engage your observation place in advance. Then you will not have to go in search of 

spectacular positions constantly beware oncoming at high speed sports car or the safety cars.  
 Always keep a safe distance from the track and never stand back to the race track. Dangerous places 

are marked STOP signs with the words "NO GO AREA". Strickly prohibited to stand in these places.  
 The most dangerous places are 50 to 70 meters immediately after the turn or the springboard on both 

sides of the track. Allowing on springboard after the jump (or after turn) the vehicle may suddenly 
change driving direction.They may be due to failure or crew error.  

 Always obey recommendations and requirements of marshals, police and security and other official 
competitions persons and help them to carry out work related to the safety of you and others.  

 Don't drive to the track till overpassed the opening Safety car ("broom") - usually this car equipped 
warning green flashing lights or green flag.  

 If you drive the road which coincides with the rally route, be attentive and careful. Please note that 
participants must arrive at the check points strictly according to schedule, therefore any delays can 
significantly affect their results.Try move on the track only by the sports channel direction, because 
suddenly you can meet before you delays by schedule sports car.  

 Remember that Special stage may be canceled due to unsafe spectators behavior, therefore please 
respect other spectators and all rally participants.  

Especially dangerous places:  
- Outer side of all turns;  
- Outer and inner side of the turn, located immediately after the long straight (about 300-400m);  
- The area on both sides of the springboard;  
- Zone on both sides immediately behind the pits, bumps, and changes of the road surface.  
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 In case of an accident:  
 Do not panic and do not immediately go to the track. Remember that in the track there are other cars! 

Calmly and carefully should find out whether the victims. If you need immediate medical help for 
sportsmen or other people in the accident area, you should immediately show to next following sports 
cars a sheet with the SOS symbol. This sheet is in the end of the "Road book".  

 Keep in mind, if it is necessary to stop the next car, then you need to stand up in a conspicuous place 
at least 50 meters before the accident.  

ATTENTION 
 
     All special stages are closing a hour till 1st car start. Road closing times are indicated on the maps, so if 
you want to see the race from the more points, we recommend choose the place, where is possible to come 
and exit at your earliest convenience time. The organizers recommend to choose three observation points, 
from which is possible to see the rally participants passing twice. Remember, that after the end of SS, entry 
to the race track is only allowed after the ‘’Sweeper’’ car with green flashing light. Strictly prohibited to 
park your cars on grasslands and croplands of population. Remember: in the special stages are provided 
evacuation routes, that in case of a disaster would be a freely road for the rescue and medical services 
passing. Please observe the road signs and not park your car in prohibited places. The cars should be 
parked only on one side of the road. 
 

VI. DĄLYVIŲ SĄRAŠAS / LIST OF PARTICIPANTS 
 
Eil.nr. 

 
No. 

Pirmas vairuotojas 
Antras vairuotojas 

Driver 
Co-Driver 

Komanda 
 

Team/Entrant 

Automobilis 
 

Car 

Grupė 
Klasė 
Group 
Class 

Įskaita 
 

Competition 

1 Vytautas Kaziukonis 
Algirdas Pranckūnas 

Kauno Autoklubas BMW 316Ti 2WD 
BMW 

 

2 Justas Tamašauskas 
Dovydas Ketvirtis 

ORLEN Lietuva-
Mažeikių ASK 

BMW M3 2WD 
L9 

 

3 Mantas Kutka 
Mindaugas Vijeikis 

Demonto automobilių 
sporto klubas 

Volkswagen Polo 2WD 
L6/Junior 

 

4 Giedrius Firantas 
Matas Valiulis 

Autoralis Mitsubishi Lancer 
Evolution VIII 

ABS 
L8 

 
 

5 Rokas Varkalis 
Tomas Sakalauskis 

ORLEN Lietuva-
Mažeikių ASK 

BMW e46 2WD  

6 Kajus Samsonas 
Justas Vičiūnas 

Samsonas Motorsport BMW Compact 2WD 
BMW 

 

7 Martynas Samsonas 
Ervinas Snitkas 

Samsonas Motorsport Skoda Fabia N5+ ABS 
N5 

 

8 Jonas Sluckus 
Giedrius Šileikis 

Viada-Multi FX Škoda Fabia R5 ABS 
Rally2/R5 

 

9 Tadas Balaišis 
Lukas Balaišis 

VisaginoAMSK LADA 2105 VFTS 
EVO 

2WD 
History 

 

10 Ignas Zabarauskas 
Marius Samuolis 

Capital Rally Team BMW 325Ti 2WD 
LARČ9 

 

11 Karolis Kairys 
Marius Kairys 

Ralio draugai Mitsubishi Lancer 
Evo IX 

ABS 
LARC5 

 

12 Andrzej Kruszewski 
Kaja Kruszewska 

KK RALLY TEAM BMW E46 325ti 2WD 
BMW CUP 

 

13 Saulius Zurlys 
Aurimas Kropas 

Samsonas Motorsport BMW 316 2WD 
Historic 

 

14 Vilmantas Padegimas 
Tomas Zamara 

VŠĮ MV sportas Toyota Celica GT4 ABS 
Historic 

 

15 Nedas Radišauskas 
Jonas Pipiras 

Autoralis BMW M3 2WD 
L9 

 

16 Audronis Gulbinas 
Vytis Pauliukonis 

Kauno autoklubas Honda Civic Type-
R 

2WD 
SG 

 

17 Juozas Čiplys 
Artūras Laukys 

Šeinauskas ir partneriai 
VŠĮ 

BMW 328 2WD 
BMW Cup 

 
 

18 Marius Dainys 
Ona Jasinskaite 

Kauno autoklubas VW POLO type R 2WD 
L7 
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 19 Ramūnas Čapkauskas 
Tomas Šipkauskas 

ORLEN Lietuva - 
Mažeikių ASK 

Mitsubishi Lancer 
Evo IX 

ABS 
L8 

 

20 Vitalijus Plastininas 
Titas Čapkauskas 

ORLEN Lietuva - 
Mažeikių ASK 

Mitsubishi Lancer 
Evolution X 

ABS 
N4 

 

21 Tomasz Prokorym 
Marcin Majewski 

Marcin Majewski Subaru ABS  

22 Marius Žiukelis 
Steponas Kriaučiūnas 

Samsonas Motorsport BMW 325 2WD 
BMW 

 

23 Jonas Miknius 
Mantas Zajarskas 

Biržų Automobilių 
Sporto Klubas 

BMW 328 2WD  

24 Alfonsas Žiūkas 
Marius Žiūkas 

VSI MV SPORTAS VW Golf 2WD 
Historic 

 

25 Mantas Meduneckis 
Justinas Vainiūnas 

Kauno auto klubas VW Golf 2WD 
SG 

 

26 Giedrius Notkus 
Dalius Strižanas 

Viada-MultiFX Skoda Fabia R5 ABS 
Larc2 

 

27 Justinas Brokorius 
Ramūnas Paškevičius 

VšĮ Ralio Ratai Ford Fiesta R2T 2WD 
R2 

 

28 Jānis Vorobjovs 
Guntars Zicāns 

Vorobjovs Racing BMW 320 2WD 
L9 

 

29 Paulius Beniušis 
Kristupas Adinavičius 

JUTA KSK Mitsubishi Lancer 
Evo IX 

ABS 
LARČ 3 

 

30 Renaldas Šeinauskas 
Katažina Šeinauskienė 

RR Team BMW 328 2WD 
BMW CUP 

 

31 Julius Aukštuolis 
Mantas Klikauskas 

Plento Kipšiukai BMW 325 2WD 
BMW CUP 

 

32 Ott Kuurberg 
Saimon Köst 

Btr Racing Ford Fiesta R2T 2WD 
L4 

 

33 Vytautas Puodžiūnas 
Ilona Staškutė 

Flameris Racing SK Ford Fiesta R2 2WD 
LARČ 4 

 

34 Aurimas Buteikis 
Ugnius Vainevičius 

Plento Kipšiukai BMW 316TI 2WD 
LARČ 9 

 

35 Ernesta Globyte 
Rūta Saladžienė 

GSR motorsport Ford Fiesta 2WD 
R2 

 

36 Vytautas Švedas 
Žilvinas Sakalauskas 

JUTA KSK Mitsubishi Lancer 
Evo IX 

ABS 
L8 

 
 

37 Eugenijus Sladkevičius 
Artūras Šabanavičius 

Artūras Šabanavičius Mitsubishi Mirage ABS  

38 Janek Vallask 
Mikk-Sander Laubert 

MS Racing Subaru Impreza STI ABS 
L8 

 

39 Serhii Potiiko 
Ivan Mishyn 

Proracing Rally Team Skoda Fabia Rally2-
kit 

ABS 
Rally2-kit 

 

40 Tomas Šmagarys 
Valdas Čiuplys 

AUTORALIS ASK Mitsubishi Lancer 
Evo IX 

ABS 
N4 

 

41 Sebastian Teter 
Michal Marczewski 

Sebastian Teter Citroen Ds3 R3 2WD 
LARC6 

 

42 Donatas Stašaitis 
Mantas Ližaitis 

Autoralis BMW 325i 2WD 
BMW 

 

43 Vladas Jurkevičius 
Aisvydas Paliukėnas 

Atlantis Racing Skoda Fabia Rally2 
evo 

ABS 
Rally2/R5 

 

44 Aras Kalėda 
Arvydas Kalėda 

Cbet Rally team BMW E36 
Apelsinas 

2WD 
LARC9 

 

45 Dominykas Butvilas 
Renatas Vaitkevičius 

8000RPM Motorsport Škoda Fabia R5 ABS 
Rally2 / R 

 

46 Mantas Pupius 
 

Nørdis Racing Team BMW 325ti 2WD 
BMW 

 
 

47 Vaidotas Paškevičius 
Edvinas Bieliauskas 

Kupiškio auto-moto 
sportas VšĮ 

Mitsubishi Lancer ABS 
LARC5 

 

48 Igor Valevko 
Sergej Grečko 

Visagino AMSK LADA 2105 2WD 
Historic 

 

49 Robert Kocik 
Sebastian Wach 

Robert Kocik Ford Fiesta Rally2 ABS 
Rally2/R5 

 

50 Karolis Vitas 
Kasparas Vitas 

ASK Akseleratorius HONDA CIVIC 2WD 
L7 
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 51 Jocz Tymoteusz 
Maciej Judycki 

Tymoteusz Jocz Ford Fiesta Rally4 2WD 
Rally4 

 

52 Arūnas Vaičiūnas 
Andrius Buzelis 

Všį Ekrosas Subaru Impreza 
WRX S 

ABS  

53 Egidijus Savičius 
Mindaugas Meilūnas 

Viada-Multi FX Subaru Impreza 
WRX STI 

00  

54 Redas Mazrimas 
Gintautas Leliukas 

RALIO TEMPAS opel astra 00  

55 Ramūnas Myniotas 
Svajūnas Kuizinas 

Ralio tempas HONDA CIVIC 
TYPE R 

00  

56 Mantas Garbuzas 
Paulius Butavičius 

Rally 4 Fun SK BMW 323 Ti 00  

57 Antanas Akučka 
Akvilė Akučkaitė-

Paulauskė 

Antanas Akučka Mitsubishi EVO X 00  

 
VII. GR INFORMACIJA / INFORMATION ABOUT SS 

 
GR 
SS 

GR Uždaromas 
SS closed 

I-ojo auto. Startas 
1st car start 

GR Atidaromas 
SS opened 

GR/SS 0 11:00 12:00 14:00 
GR/SS 1 20:00 21:00 22:00 

GR/SS 2/5 08:30 09:30 12:30 
GR/SS 3/6 09:10 10:10 13:10 
GR/SS 4/7 09:35 10:35 13:35 
GR/SS 8/11 14:00 15:00 17:50 
GR/SS 9/12 14:40 15:40 18:30 
GR/SS 10/13 15:05 16:05 18:55 

 
VIII. ŽINIASKLAIDAI / FOR THE MEDIA 

 
Akreditacija suteikiama tik pateikusiems išankstines el. akreditacijos formas media atstovams. 

Užpildytą išankstinę akreditavimo paraišką, publikuojamą tinklalapyje www.autorally.lt, ir draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų poliso kopiją (ne mažesnei kaip 1500 Eur sumai) privaloma pateikti el. paštu 
ralisvieksniuose@gmail.com iki 2022-07-15 d. (penktadienis) 17:00 val. Originali pasirašyta akreditacijos 
paraiška su asmens dokumentu pateikiama ralio štabe akreditacijos metu.  

 

MEDIA atstovų akreditacija vyks ralio štabe, Tilto g. 12, Viekšniai, 56.2328, 22.5161. 
 
Data ir laikas: 2022-07-23 d. (penktadienis) nuo 8:00 iki 10:00 val. ir nuo 15:00 iki 17:00 val. 
 
Atsakingas asmuo: Agnė Vičkačkaitė, mob.tel.  +370 682 54190. 

 
 

Accreditation is granted only to those who have submitted preliminary e-mails. accreditation 
forms for media representatives. The completed pre-accreditation application, published on the website 
www.autorally.lt, and a copy of the accident insurance policy (at least EUR 1500) must be submitted by e-
mail. by mail ralisvieksniuose@gmail.com until 07/15/2022. (Friday) 5:00 p.m. The original signed 
accreditation application with an identity document is presented at the rally headquarters during the 
accreditation. 

The accreditation of MEDIA representatives will take place at the rally headquarters, Tilto st. 
12, Viešniai, 56.2328, 22.5161. 

 
Date and time: 23/07/2022 (Friday) from 8:00 a.m. to 10:00 a.m. and from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. 
 
Responsible person: Agnė Vičkačkaitė, mob.tel. +370 682 54190. 
 

http://www.autorally.lt/
http://www.autorally.lt/
mailto:ralisvieksniuose@gmail.com
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IX. ATVYKIMO NUORODOS / ARRIVAL LINKS 

 

 
 

• Administracinė komisija / Administrative commission - Tilto g. 12, Viekšniai, 56.2328, 22.5161 
• Serviso zona / Service area - Mažeikių g. 84, Viekšniai, 56.2394, 22.4979 
• Techninė komisija / Technical commision - Laižuvos g. 18, Viekšniai, 56.2381, 22.5083 
• Ralio startas LK0 / Rally start at TC0 - Naftininkų g. 11, Mažeikiai. 56.3043, 22.3389 
• Ralio apdovanojimai / Rally awards - Vytauto g. 1, Viekšniai, 56.2358, 22.5101 
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X. VIEKŠNIŲ MIESTO PLANAS / PLAN OF VIEKŠNIAI CITY 

 
 

 
 
 

• Administracinė komisija / Administrative commission - Tilto g. 12, Viekšniai, 56.2328, 22.5161 
• Serviso zona / Service area - Mažeikių g. 84, Viekšniai, 56.2394, 22.4979 
• Techninė komisija / Technical commision - Laižuvos g. 18, Viekšniai, 56.2381, 22.5083 
• Ralio startas LK0 / Rally start at TC0 - Naftininkų g. 11, Mažeikiai. 56.3043, 22.3389 
• Ralio apdovanojimai / Rally awards - Vytauto g. 1, Viekšniai, 56.2358, 22.5101 

 
 
 
 
 



 9 
Raliogidas II 

 
 
 

XI. MARŠRUTINĖ KORTELĖ / INTINERARY CARD 
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XII.  GPS INFORMACIJA / GPS INFORMATION 
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XIII.  RALIO ŽEMĖLAPIS / RALLY MAP 

Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/aeU03   
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XIV. GR/SS 0 

 
Ilgis/Length: 4.55 km 
Trasa uždaroma/Close: 11:00  val. 

1-as automobilis / 1st car: 12:00 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 14:00 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/bgopW 
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XV. GR/SS 1 „RC Cola“ 

 
Ilgis/Length: 3.72  km 
Trasa uždaroma/Close: 20:00 val. 

1-as automobilis / 1st car: 21:00 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 22:00 val.

 
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/bltw4 
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XVI. GR/SS 2/5 „MSS“ 

 
lgis/Length:  6.78 km 
Trasa uždaroma/Close: 08:30 val. 

1-as automobilis / 1st car: 09:30 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 12:30 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/dzHQS 
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XVII. GR/SS 3/6 „SST Brokeris“ 

 
lgis/Length:  6.8 km 
Trasa uždaroma/Close: 09:10 val. 

1-as automobilis / 1st car:  10:10 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 13:10 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/bOPX7 
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XVIII. GR/SS 4/7 „Peugeot“ 

 
lgis/Length: 8.35  km 
Trasa uždaroma/Close: 09:35 val. 

1-as automobilis / 1st car: 10:35 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 13:35 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/hkLN8 
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XIX. GR/SS 8/11 „Vaidva“ 

 
lgis/Length:  9.27 km 
Trasa uždaroma/Close: 14:00 val. 

1-as automobilis / 1st car: 15:00 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 17:50 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/bgSVW 
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XX. GR/SS 9/12 „Uno Transport“ 

 
lgis/Length: 6.74  km 
Trasa uždaroma/Close: 14:40 val. 

1-as automobilis / 1st car: 15:40 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 18:30 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/LQU45 
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XXI. GR/SS 10/13 „ORLEN Lietuva“ 

 
lgis/Length:  9.63 km 
Trasa uždaroma/Close: 15:05 val. 

1-as automobilis / 1st car: 16:05 val. 
Paskutinis automobilis / Last car: 18:55 val. 

  
Peržiūrėk ir išsisaugok žemėlapį telefone / View and save in your phone: shorturl.at/bfNX3 
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