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„F-RACE 200“ 
#49 Halloween 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
 

2021 m. „F-Race 200“ 2021 m. sezono VI etapas 2021 11 06 
 

1. Renginio formatas - „LeMan 2.4H“ 
Renginio tema „HALLOWEEN“ – sukurkite tiek komandos, tiek automobilio išvaizdą 
atsižvelgdami į “Halloween” šventę. 
 

2. Programa: 

2021 – 11 – 06 (šeštadienis) 

10:00 – 10:45  Registracija 
10:10 – 10:50  Techninė komisija 
11:00 – 11:05  Susirinkimas 
11:15 – 11:30  Laisvosios treniruotės 

11:15 - 11:30  Treniruotė komandoms su startiniais numeriais nuo 1 iki 20 
   

12:00 – 14:24  Pagrindinis LeMan 2.4H važiavimas. 
15:00 – 15:20  Apdovanojimai 
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3. Trasa: 

Lokacija: Šakių rajonas, Griškabūdžio seniūnija, Bliuviškio aerodromas. 
Tiksli lokacija: 
https://www.google.lt/maps/place/Bliuvi%C5%A1ki%C5%B3+AE/@54.8302775,23.1967583,909m/d
ata=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e6cf79743183c3:0xd11fd4fb96911c1f!8m2!3d54.8304888!4d23.19
63708 
 

 

  



4. Dalyvių sąrašas:  

 
5. Techninė apžiūra 
- Techninė apžiūra vyks kiekvienos komandos “box’uose”.
komandos startinis numeris. 
- Techinės apžiūros metu bus tikrinama tai kas nurodyti pagrindiniuose nuostatuose, bei 
kiekviena komanda privalo turėti patiestą tentinį paklotą po automobiliu. Minimalus dydis
apie 4x3 m. Neturint tentinio pakloto po automobiliu, bus neleidžiama
 

6. Papildoma informacija 
- Dalyvių kiekis minimalus, tad nebus taikomas pagrindinis 400 eur piniginis prizas 
reiškia, čempionams nereiks palikti ir automobilio.
- „Silver“ ir „Gold“ klasės jungiamo į vieną bendrą klasę

 
 
 

***Jau geriau būsiu lenktynininku bent vieną dieną nei žiūrovu visą gyvenimą!***

Techninė apžiūra vyks kiekvienos komandos “box’uose”. Komandos box‘ų numeris 
 

Techinės apžiūros metu bus tikrinama tai kas nurodyti pagrindiniuose nuostatuose, bei 
kiekviena komanda privalo turėti patiestą tentinį paklotą po automobiliu. Minimalus dydis
apie 4x3 m. Neturint tentinio pakloto po automobiliu, bus neleidžiama startuoti renginyje

Dalyvių kiekis minimalus, tad nebus taikomas pagrindinis 400 eur piniginis prizas 
reiškia, čempionams nereiks palikti ir automobilio. 

ungiamo į vieną bendrą klasę. 

www.F-Race200.lt 

 
***Jau geriau būsiu lenktynininku bent vieną dieną nei žiūrovu visą gyvenimą!***
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Komandos box‘ų numeris = 

Techinės apžiūros metu bus tikrinama tai kas nurodyti pagrindiniuose nuostatuose, bei 
kiekviena komanda privalo turėti patiestą tentinį paklotą po automobiliu. Minimalus dydis 

startuoti renginyje. 

Dalyvių kiekis minimalus, tad nebus taikomas pagrindinis 400 eur piniginis prizas – tai 

***Jau geriau būsiu lenktynininku bent vieną dieną nei žiūrovu visą gyvenimą!*** 


