
LIETUVOS
DRIFTO
ČEMPIONATAS
2013

STARTINIŲ NUMERIŲ IR REKLAMOS
TEKSTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

PRIEDAS Nr. 4

1 – Trys ryškios spalvos (kontrastingi) startiniai numeriai permatome fone, kurių skaitmenys 25 cm aukščio, o skaitmens 
linijos plotis ne mažesnis kaip 25 mm; klijuojama abiejų šoninių galinių langų viršuje, taip pat priekinio stiklo kairėje, po oficia-
liu LDČ pavadinimu.

2 – Ekipažo nario pavardė ir nacionalinė vėliava klijuojama abiejų galinių šoninių langų apačioje. Raidžių aukštis: nuo 40 mm iki 
100 mm, raidės rašomos “Helvetica Condenced Bold” šristu, spalva – balta. Lietuvos nacionalinė veliava: proporcija 5:3, aukštis 
40 mm, spalvos (geltona - 0/30/100/0, žalia - 100/55/100/0, raudona - 25/100/100/0) 

3 – Du stačiakampiai lipdukai „LASF reklama“ klijuojami ant abiejų priekinių durų. Kiekvienas lipdukas turi būti klijuojamas 
horizontaliai. Lipduko plotis 67 cm, aukštis – 10 cm. Negali būti jokio kito ženklinimo 10 cm atstumu nuo šio lipduko, išskyrus 
lipduką „DK reklama“ ir automobilio spalvinį apipavidalinimą. Jei LASF nenaudos numatyto reklaminio ploto, atskiru DK 
komiteto sprendimu šį plotą dalyvis galės naudoti savo reikmėms.

4 – Du stačiakampiai lipdukai „DK reklama“ klijuojami ant abiejų priekinių durų. Kiekvienas lipdukas turi būti klijuojamas 
horizontaliai. Lipduko plotis 67 cm, aukštis – 17 cm. Negali būti jokio kito ženklinimo 10 cm atstumu nuo šio lipduko, išskyrus 
lipduką „LASF reklama“ ir automobilio spalvinį apipavidalinimą. Jei DK nenaudos numatyto reklaminio ploto, atskiru DK 
komiteto sprendimu šį plotą dalyvis galės naudoti savo reikmėms.

5 – Du stačiakampiai lipdukai „DK reklama“ klijuojami ant abiejų priekinio bamperio kampų. Kiekvienas lipdukas turi būti 
klijuojamas horizontaliai. Lipduko plotis 30 cm, aukštis – 10 cm. Negali būti jokio kito ženklinimo 4 cm atstumu nuo šio lipduko, 
išskyrus automobilio spalvinį apipavidalinimą. Jei DK nenaudos numatyto reklaminio ploto, atskiru DK komiteto sprendimu šį 
plotą dalyvis galės naudoti savo reikmėms. 

6 – LDČ oficialus pavadinimas ir logotipas (iki 15 cm aukščio). Dizainą nustato DK.
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Reklaminis plotas

Plotas be jokio kito ženklinimo (išskyrus DK reklamą
ar automobilio spalvinį apipavidalinimą)

3
4


