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PATVIRTINTA:
LASF žiedo komiteto, 2018
Protokolo Nr.

Šiose lenktynėse vadovaujamasi 2018 metų Lietuvos RACE žiedinių lenktynių čempionato
techniniais reikalavimais, su žemiau tekste nurodytomis išimtimis:
13.4. – 13.7. Padangos visose klasėse - be apribojimų.
14.1. Leidžiama įrengti papildomus žibintus priekyje, tačiau horizontali linija išvesta išilgai per
žibintų viršutinį kraštą negali būti aukščiau nei apatinis priekinio lango kraštas (Pav. 1).
Organizatorius pasilieka teisę, numatyti tam tikrą žibintų reguliavimo kampą ir atlikti
reguliavimą techninio patikrinimo prieš varžybas metu.
Pav.1.

Apšvietimas
Visų varžybų metu privalo veikti bent du galiniai gabaritiniai žibintai bei du priekiniai
trumpųjų, ilgųjų arba papildomų šviesų (min 55W arba analogiško šviesos stiprio LED) žibintai,
du stabdžių žibintai bei abu startinių numerių apšvietimo žibintai. Sugedus bent vienam iš
aukščiau paminėtų žibintų, po teisėjo perspėjimo, per tris ratus privaloma sustoti ir pašalinti
gedimą.
Galinis „lietaus“ žibintas privalo būti įjungtas nuolat, kai skelbiama, kad trasa yra šlapia,
išskyrus atvejus kai Varžybų Vadovas nurodo priešingai.
Automobilio atpažinimui automobilio išorėje arba viduje, leidžiama įrengti maksimaliai 5W
(arba atitinkamo šviesos stiprio LED) papildomus žibintus, tačiau su sąlyga, kad šie žibintai
neblaškys vairuotojo dėmesio bei neakins kitų automobilių vairuotojų.
Startiniai numeriai
Privaloma įrengti organizatoriaus išduotus šviečiančius startinius numerius (2 vnt.).
Startiniai numeriai dedami ant priekinių durelių 15-20 cm nuo viršutinės durelių linijos, po
veidrodėliais.
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Startinių numerių dydis 30x21 cm.
Startinių numerių pajungimas: du laidai (pliusas, minusas) iš kiekvieno numerio, 12V.
Rekomenduojama startinį numerį per visas kraštines apklijuoti lipnia juosta.
Vairuotojų vardai
Vairuotojų vardai turi būti užrašyti ant galinių šoninių stiklų abiejose pusėse. Raidžių aukštis
5,5 – 7,5 cm. Raidžių spalva – balta.
Kiekvienam Vairuotojui paraiškoje priskiriama identifikacijos raidė: A, B, C arba D. Komandos
turi iš anksto pasiruošti lenteles arba lapus (ne mažesnio nei A5 formato) su šiomis raidėmis ir
Lapas tvirtinamas automobilio viduje ar išorėje ant kairiojo galinio stiklo automobilio pusėje.
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