
 

 

 

   
 

 

 

1 - Išduoda Organizatorius. LAS reklama, klijuojama priekinio s�klo viršu�nėje dalyje (ne plačiau kaip 10 cm nuo iš
automobilio salono  matomo s�klo viršu�nio krašto).
2 - Neprivalomas. Organizatorius neišduoda. Pirmojo ir antrojo vairuotojų vardų pirmosios raidės ir pilnos pavardės,
kartu su tos šalies vėliavomis, kurių ASF išdavė jų licencijas, turi bū� pavaizduotos automobilio abiejų galinių šoninių
s�klų. Užrašai turi tenkin� šias sąlygas:
o  Bū� balto „Helve�a“ šri�o;
o  Vardo ir pavardės pirmosios raidės - didžiosios;
o  Didžiosios raidės 6 cm aukščio ir 1 cm linijos storio;
o  Pirmo vairuotojo vardas turi bū� viršuje abiejuose automobilio šonuose.
3  - Išduoda Organizatorius. Du stačiakampiai lipdukai „Organizatoriaus reklama (                             )“ klijuojami ant priekinių 
durų. Kiekvienas lipdukas turi bū� klijuojamas horizontaliai, prie abiejų priekinių durelių priekinio krašto po langu. Lipduko
plo�s 67 cm, aukš�s - 17 cm (įskaitant 1 cm lipduko apvadui). Šis lipdukas talpina 15 cm x 15 cm star�nio numerio langelį. 
Negali bū� jokio kito ženklimimo 10 cm atstumu nuo šio lipduko,  išskyrus automobilio spalvinį apipavidalinimą.
4 - Išduoda Organizatorius. Ralio emblema. Ne didesnė kaip 43x21,5 cm, klijuojama ant automobilio priekinio dangčio.

1 – Issued Organizer.LAS adver�sing must be plastered on the upper part of the front glass (not more than 10 cm from 
the upper edge of the visible glass from car salon).
2 – Not mandatory. Organizer not issued. The first and second le�ers of the first name of the driver and the full names, 
along with the flags of the ASF issued theirvlicenses, must be glued on the car's two rear side windows. Inscrip�ons shall
meet the the followBe a white fon�ng condi�ons:

Be a white „Helve�a“ font o  
the great first le�er of the First and last nameo  
Capital le�er of 6 cm high and 1 cm thick lines.o  
The name of the first driver must be above on both sides of the car.o  

3 - Two rectangular s�ckers " " plastered on the front door of the car. Each Organizatoriaus reklama (                             )
s�cker must be affixed horizontally next to a front door front edge. S�cker width 67 cm, high 17 cm, including 1 cm for 
s�cker border. The s�cker contains 15x15 cm  start number. There can be no other marking 10 cm from this s�cker,
except car colors design.
4 - Rally logo. Issued Organizer. Not more than 43x21,5 cm, plastered on the car engine cover.

                  RALIO  „LAS TAURĖ – 2016“ I  ETAPAS „ŠIAULIŲ ŽIEMA”
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              STARTINIŲ NUMERIŲ IR REKLAMOS TEKSTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
                POSITIONING ORDER OF START NUMBERS AND ADVERTISING TEXTS
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