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2017 m. Lietuvos ralio varžybų reglamento priedas Nr. 1
Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema

1 – Išduoda Organizatorius. Du starto numeriai kiekvienam galiniam šoniniam stiklui, kurių
skaitmenys yra 20 cm aukščio, o skaitmens linijos plotis ne mažesnis kaip 25 mm, skaitmenys
fluorescentinės oranžinės spalvos (PMS 804) ir gali būti atspindintys. Šie numeriai klijuojami ant
galinio šoninio lango šalia vairuotojų pavardžių.
2 – Organizatorius neišduoda. Pirmojo ir antrojo vairuotojų vardų pirmosios raidės ir pilnos pavardės,
kartu su tos šalies vėliavomis, kurių ASF išdavė jų licencijas, turi būti pavaizduotos ant automobilio
abiejų galinių šoninių stiklų, šalia starto numerių. Vardai tenkinti šias sąlygas:
o Būti balto „Helvetica“ šrifto;
o Vardo ir pavardės pirmosios raidės – didžiosios;
o Didžiosios raidės 6 cm aukščio ir 1 cm linijos storio;
o Pirmo vairuotojo vardas turi būti viršuje abiejuose automobilio šonuose.
3 – Išduoda Organizatorius. Du stačiakampiai lipdukai „Organizatoriaus reklama“ klijuojami ant
priekinių durų. Kiekvienas lipdukas turi būti klijuojamas horizontaliai, prie abiejų priekinių durelių
priekinio krašto (lipduko viršus turi būti 7 – 10 cm žemiau apatinės lango linijos). Lipduko plotis 67
cm, aukštis – 17 cm (įskaitant 1 cm lipduko apvadui). Šis lipdukas turi talpinti 15 cm x 15 cm starto
numerio langelį, kuris visuomet turi būti lipduko priekyje automobilio atžvilgiu. Kai starto numeris
didesnis nei 99, langelis gali būti platesnis. Skaitmenys turi būti 14 cm aukščio, o skaitmens linijos
plotis 2 cm. Negali būti jokio kito ženklinimo 10 cm atstumu nuo šio lipduko, išskyrus automobilio
spalvinį apipavidalinimą.
4 – Išduoda Organizatorius. Ralio emblema. Ne didesnė kaip 43 x 21,5 cm, klijuojama ant automobilio
priekinio dangčio.
5 – Išduoda Organizatorius. LASF reklama, klijuojama priekinio stiklo viršutinėje dalyje (ne plačiau
kaip 10 cm nuo iš automobilio salono matomo stiklo viršutinio krašto).
Čia galima tik LASF pateikta reklama, bet kokia kita reklama ant priekinio automobilio stiklo arba apsauginėje šio lipduko zonoje (10
cm į visas puses) draudžiama. Lipdukas privalo būti klijuojamas nuo priekinio stiklo viršutinės briaunos. Iš vidinės pusės galima
klijuoti bet kokio aukščio tik tamsinančios plėvelės juostą. Ant šios plėvelės negali būti jokios iš išorės matomos reklamos. Kitų šalių
ralio čempionato dalyviams, kurių etapai vyksta Lietuvoje, taikoma šio taisyklių punkto išimtis.

