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                                 BIULETENIS NR. 2 

 
Komandų atstovams LIEPOS 19 d. 10 - 17 val. S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. ESANČIOJE 

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖJE bus išduodami šie leidimai: 

Passes issued 19th JULY 10-17h S.DARIAUS IR S. GIRENAS STR. (the same place where registration). 

 8 vnt. PITLANE leidimų MECHANIKAMS / 8 Pitlane passes for mechanics  

zonos: PITLANE ir patekimas į renginio teritoriją / Pitlane and entry to event 

 

 Kiekvienam lenktynininkui po 1 vnt. PITLANE leidimą / each driver 1 Pitlane pass 

zonos: PITLANE,   organizatoriaus atstovo  paddock zonoje ir patekimas į renginio teritoriją/ Pitlane, 

representative of the organizers in the paddock zone and entry to event  

 

 Komandos vadovui 1 vnt. PITLANE leidimo  „ Komandos vadovas“ / Team manager 1 Pitlane pass 

„Team manager“ 

zonos:  PITLANE, organizatoriaus atstovo paddock zonoje ir patekimas į renginio teritoriją /  Pitlane, 

representative of the organizers in the paddock zone and entry to event 

 

 2 vnt. PADDOCK P leidimus automobiliams/ 2 Paddock passes for the cars  

tik į PADDOCK zoną su įrašytu valstybiniu nr.. Automobiliai dalyvaujantys lenktynėse praleidžiami su 

techninės komisijos lipduku. Autovežiai ir komandų techninis transportas praleidžiamas be leidimo iki 

trečiadienio liepos 19 d. 19 val./ entry to the Paddock only with fully filled passes with team name and mobile 

phone number. Race car will be allowed to the paddock with scrutineering sticker. Team technical car will be 

allowed without pass until July19
th
 19h. 

 5 vnt. PITLANE leidimų, skirtų komandos svečiams / 5 Pitlane passes for team’s Guests. 

zonos: PITLANE, patekimas į renginio teritoriją / Pitlane, entry to event. 

 

 5 vnt.  – vienos dienos bilietų  į renginį  / 5 one day entry tickets to the event.  

 

* vaikai su leidimu į Pitlane zoną įleidžiami tik nuo 120 cm ūgio.  
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