„F-RACE 200“
#42 Super Hero
PAPILDOMI NUOSTATAI
2021 m. „F-Race 200“ 2021 m. sezono I etapas 2021 05 08
1. Renginio formatas - „LeMan 2.4H“
Renginio tema „Super Hero“ – sukurkite tiek komandos, tiek automobilio išvaizdą atsižvelgdami
į super herojų tematiką
2. Programa:
2021 – 05 – 08 (šeštadienis)
09:30 – 10:15
09:40 – 10:30
10:40 – 10:50
11:00 – 11:45
11:00 - 11:20
11:25 – 11:45

Registracija
Techninė komisija
Susirinkimas
Laisvosios treniruotės
Treniruotė komandoms su startiniais numeriais nuo 1 iki 15
Treniruotė komandoms su startiniais numeriais nuo 16 iki 30

12:00 – 14:24
15:00 – 15:20

Pagrindinis LeMan 2.4H važiavimas.
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
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Dalyvių sąrašas:

4. Techninė apžiūra
- Techninė apžiūra vyks kiekvienos komandos “box’uose”. Komandos box‘ų numeris =
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 n
neleidžiama
eleidžiama startuoti renginyje.
renginyje
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5. COVID-19
Šiuo sudėtingu laikotarpiu norime sukurti maksimaliai saugią pramogą, todėl labai
prašome ir šias taisykles perskaityti atidžiai iki pat pabaigos.
- Į renginio vietą bus įleidžiami užsiregistravę dalyviai pagal sąrašą. Tai reiškia kiekvienos
komandos 3 asmenys ir +1 mechanikas. Tai nuo komandos 4 asmenys.
- Visiems renginio dalyviams įvažiuojant į renginio teritoriją bus tikrinama temperatūra.
- Renginyje bus trumpas „briefingas“ – kurio metu prašysime išlaikyti 2 m. atstumą nuo
šalia esančių žmonių.
- Renginys vyks pagal grafiką nurodytą pirmame lape – deja, bet vėluojančių laukti
negalėsime.
- Siekiant maksimaliai išvengti kontaktų karantino metu, dalyviams esantiems „Drift“
trasoe išlipti iš automobilio griežtai draudžiama.
- Išlipti iš automobilio bus galima tik kilus sveikatos problemoms. Ir šiuo atveju dalyvis
privalo laikytis būtinųjų karantino reikalavimų ir, esant galimybei, nedelsiant grįžti į savo
automobilį.
- Išoriniams maisto tiekėjams patekti į renginio vietą galimybės nebus, tad maisto prekyba
renginio vietoje nevyks.
- Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos
simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).
- Renginyje nerekomenduojama dalyvauti 60 metų amžiaus ir vyresniems, taip pat
sergantiems lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims.
- Visi renginio dalyviai privalo laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir
čiaudėjimo etiketas ir kt.
- Viso renginio metu, visi dalyviai privalo būti su kaukėmis.
- Nepamirškite, kad negalime būriuotis daugiau kaip 5 asmenims vienoje vietoje, tad
turime išlaikyti bent 2 metrų atstumą tarp kitų asmenų.
- Komandos dalyviai nesilaikantys karantino taisyklių gali būti diskvalifikuojami iš renginio.
- Rekomenduojame visų važiavimų metu trasoje, kad jūsų komandos sportiniame
automobilyje visuomet būtų 2 asmenys.

6. Policija – pareigūnai atvyks patikrinti kaip mums sekasi lenktyniauti, tad visų dalyvių labai
prašome griežtai laikytis visų karantino taisyklių 

www.F-Race200.lt
***Jau geriau būsiu lenktynininku bent vieną dieną nei žiūrovu visą gyvenimą!***
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